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VU: GESLAAGDE TOP 
VAN BRUSSEL, MAAR. 

De top van de regering^- en dtaatdleiderd i'an de Europe<)e 
Unie In BriudeL werd een ^uL)ed genoemd. Na één jaar 
openlijke tegenwerking door het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken, dlaagde het Belgisch voorzltterdchap erin 
de dialoog met de Europeée Commidéie te heréteUen. Het 
Belgiöch voorzitterschap kan ab geslaagd beschouwd wor
den. Toch was lang niet alles rozegeur en maneschijn. 
Denk maar aan de taalrellen die zich onder het Belgisch 
voorzitterschap voordeden (zie ook blz. 3). 

De VXJ maakte een evaluatie 
van de Top van Brussel, en 
kwam tot volgende konklusies: 
het zgn. "Witboek" is volgens de 
VU een eerbaar kompromis. De 
grote lijnen van het Plan-De-
lors werden gevrijwaard, even
wel zonder een cijfer te kleven 
op de konkrete plannen. 

De nadruk ligt nog sterk op 
een kwantitatieve, eerder dan 
op een kwalitatieve groei. De 
transeuropese netwerken zijn 
een absolute noodzaak, maar bij 
de massale grote infrastruktuur-
werken rijzen ernstige vreigen: 

die werken brengen slechts tij
delijk nieu-we jobs en bovendien 
moeten dergelijke grootse \ver-
ken getoetst worden aan ob
jectieve Milieu-Effect-Rappor
ten. De VU betreurt ook dat 
alternatieve financiering, zoals 
de C02-taks niet weerhouden 
werd. 

De Europese Unie stelde op 
de Top een Konferentie in het 
vooruitzicht die stabiele gren
zen voor Midden-Europa moet 
mogelijk maken door onder
meer de erkenning van de fun
damentele rechten van de min-

Glimderen.de gezichten op de Top t'an BriudeL Toch kunnen de 
Vlamingen niet tevreden zijn met de resultaten, meent de VU. 

EERST DIT 

N aar aanleiding van de hei
bel die ontstaan is over een 
mogelijk samengaan van 
VU met CVP willen wij 

nogmaals de nadruk leggen op de 
verschillen tussen de demokrati-
sche Vlaams-nationalisten en an
dere partijen. Wij zullen daarbij 
niet ver teruggaan in het verle
den maar aan de hand van de 
huidige politieke hangijzers me
ten w âar het om gaat. 
Dit land verkeert m een rare po
litieke tijd. Alle partijen beleven 
een ommekeer. Programma's zijn 
zo gezegd aan hertaling toe, zou
den de mens-van-vandaag niet 
meer aanspreken. 
Maar is dat wel zo? Zijn het niet 
eerder de politici die door hun 
gedrag de doorsnee burger van 
de politiek hebben vervreemd ? 
De VLD is er door naamsver
andering in gelukt de publieke 
opinie aan zich te binden, maar 
eigenlijk zet die partij héiar ge
kende politiek van individu-ver
heerlijking verder. De SP voelt 
dat zij vervreemdt van de wer
kende klasse, een begrip dat zo 
antiek is als haar legendarische 

volkshuizen. Het Blok speelt ver
der in op de onmacht van de over
heid om migranten fatsoenlijk in 
onze gemeenschap in te passen, 
de Groenen twijfelen of ze wel 
uit hun.bos zouden komen om 
bestuursverantwoordelijkheid te 
dragen of om er te blijven kam
peren. 
De CVP worstelt met het di
lemma: ofwel zich verder laten 
besturen door haar standen of
wel de zuilen die haar schragen 
afstoten, op gevaar af dat haar 
macht instort. 
De Volksunie geraakt na de ver
wezenlijking van de staatsher
vorming en haar geslaagd kon-
gres te Leuven blijkbaar niet uit 
de startblokken voor een tweede 
adem. 
Na de pogingen van de P W om 
VU'ers in te pikken is het nu 
blijkbaar aan de CVP om de VU 
het hof te maken. De nieuwe 
CVP-voorzitter heeft daartoe 
verleidelijke taal gesproken en 
inderdaad punten aangescherpt 
die Vlaams-nationalisten kunnen 
verleiden. Laten wij echter wel 
wezen: de CVP zoals zij door Jo-
han Van Hecke gedroomd wordt 
is nog verre niet de partij die ons 
zou kunnen bekoren. Wij zetten 
de verschillen op een rijtje. 

De VU eist de stopzetting van de 
niet-objektief verklaarbare geld
stromen van Vlaanderen naar 
Wallonië. Maar eerste-minister 
Dehaene (CVP) rept daarover 
met geen woord in zijn globaal 
krisisplan. Hetzelfde moet ge
zegd over de federalisering van 
de Sociale Zekerheid. 
Als de VU zegt dat de staatsher
vorming na St.-Michiels niet af 
is en deze geleidelijk moet wor
den verder gezet heeft daar geen 
enkele partij oren naar. Ook de 
CVP niet, zij beweert nochtans 
dat zij in de toekomst vooral een 
Vlaamse partij zal zijn. 
De VU is steeds een open en ver
draagzame partij geweest, ook in 
de feiten. Andere partijen heb
ben deze openheid steeds met de 
lippen bew^ezen, in gemeenten en 
steden houden plaatselijke poli
tici er partijgebonden hofhoudin
gen op na die over goed en slecht 
sociaal-kultureel weer beslissen. 
De zuilgebondenheid blijft de 
CVP achtervolgen, onder mvloed 
van Boerenbond en agro-indus-
trie probeert zij een levensbe
langrijk Mestaktieplan uit te stel
len, af te zwakken, te verhinde
ren. 

De strijd voor onze Nederlandse 
identiteit in Europa wordt door 

de eerste-minister (CVP), daar
toe geholpen door de minister 
van Buitenlandse Zaken (SP), 
opgegeven en als pasmunt ge
bruikt voor een ruilhandel over 
zetels van EU-instellingen Van
daar de vele felicitaties na de 
jongste EU-top in Brussel ? 
Wij zouden de opsomming nog 
langer kunnen rekken, maar deze 
punten moeten volstaan om dui-
dehjk te maken dat de VU haar 
programma nooit zal laten af
zwakken om in dat van de CVP 
of een andere partij te laten op
gaan. 

Het is niet omdat de VU thans 
moeilijke ogenbUkken door
maakt dat zij zich op de markt 
zou aanbieden 
Als de Europese Unie ooit een 
feit wordt en de schaalvergroting 
tot in de dorpen voelbaar zal zijn 
zullen op macht beluste traditi
onele stromingen de grenzeloos
heid en de vervaging nog meer in 
de hand werken. D^n zal er meer 
dan ooit nood zijn aan een demo-
kratische volks-nationale partij, 
haar w^aarde zal pas dan ten volle 
beseft worden. 
Sorry, meneer Van Hecke maar 
je zult het zonder ons moeten 
doen! 

Maurits Van Liedekerke 

derheden. Op zichzelf is dit een 
belangrijke stap voorwaarts, 
voor zover deze rechten op in
ternationaal vlak juridisch af
dwingbaar zullen worden. 

Voor de volgende zes maanden 
draagt België nog een uiterst 
belangrijke opdracht als uittre
dend voorzitter. België is im
mers lid van de Trojka onder 
Grieks voorzitterschap. De VU 
vreest dat dit voorzitterschap al 
te zeer in het teken ZcJ staan 
van de kwestie-Macedonië. 

Tenslotte wees de VU nog eens 
naar de taalstrijd in Europa. 
De Top bew^ees volgens de par
tij slechts lippendienst aan de 
evenwaardigheid v£in de 9 offi
ciële talen in de EU. Voor het 
Merkenbureau is er het diskri-
minerend gebruik van slechts 
5 talen, wat totaal onaanvaard-
bciar blijft. De twee Vlaamse 
topverantwoordelijken, premier 
Dehaene (CVP) en minister van 
Buitenlandse Zaken Cla&i (SP), 
zijn hier volkomen uit de bocht 
gegaan. De Vlaamse regering 
moet de opdracht krijgen deze 
zaak aan te kaarten op het fe
derale overleg en moet de re
solutie van de Vlaamse Raad 
konsekwent uitvoeren. 
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• Het Ijzerbedevaartko-
mitee heeft de sleutels van 
de Dodengang teruggege
ven aan het ministerie van 
Financiën. Het komitee zet 
even-wel de strijd verder om 
de koncessie over de Doden
gang in Diksmiiide opnieuw 
in de wacht te slepen. 

• Er is twijfel gerezen over 
de dader van de moord op 
Martin Luther King. De man 
die daarvoor al 25 jaar in de 
gevangenis zit, zou wel eens 
onschuldig kunnen zijn. 
Nieuwe sporen wijzen naar 
de maffia en het FBI. 

• Prinses Astrid wordt 
voorzitter van het Rode 
Kruis. Ze volgt in die funktie 
haar vader koning Albert II 
op. Na haar studies heeft As
trid enige maanden als vrij
williger in Amerikaanse zie
kenhuizen gewerkt. 

• „ Wij moeten aan elke p^y-
choöe, net zo deprimerend aU 
ondoeltreffend, weigeren te be-
zwijken, maar eiien dat draco
nische maatregelen zouden ge
nomen worden om deze plaag te 
blokkeren, die het beétaxm zelf 
van oiu democratisch regime in 
gevaar kan brengen." Voor zo
ver we uit de kontekst be
grijpen verwijst deze draak 
naar het gevaar van ek-
streem-rechts. Hij is afkom
stig uit de Brief, een pam
flet dat VDB in Brussel ver
spreidt. De pre-elektorale 
koorts slaat toe, ook in de 
hoofdstad. 

• De goeverneur van de 
Zaïrese provincie Shaba 
riep de totale onafhankelijk
heid van zijn provincie uit. 

• Volgens de Gazet van Ant
werpen heeft België de hoog
ste koncentratie van dioks-
inen in de moedermelk ter 
wereld, onmiddellijk ge
volgd door Nederland. Ge
gevens hierover zouden al 
jarenlang stilgehouden wor
den. Volgens een Neder
lands onderzoek bestaat er 
een verband tussen hoge di-
oksine-belasting en storin
gen in de schildklierwerking 
van baby's. 

• Niet eens één op vijf be-
leidsfunkdes in de 30.000 
grootste bedrijven van Bel
gië wordt ingenomen door 
een vrouw. Bij de drie groot
ste banken, de drie groot
ste verzekeringsmaatschap
pijen en de drie grootste hol
dings stootte zelfs geen en
kele vrouw door naar de top. 

• De Vlaamse Onderwijs
minister Van den BoMche (SP) 
heeft een privé-firma de op
dracht gegeven om het ziek-
teverzniim bij het onderwijs
personeel te laten kontro-
leren. De firma oefent een 
gelijkaardige opdracht ai uit 
bij het Antwerps stadsperso
neel. Sedertdien daalde het 
ziekteverzuim er met een 
kwart. 

SENIOREN
PARTIJ 
In sommige gemeenten zullen 
volgend jaar bij de gemeente
raadsverkiezingen voor het 
eerst seniorenpartijen deelne
men. Dat zal o.m. het geval 
zijn in Oostende (Senior), in 
Antwerpen en Hasselt (WOW: 
Waardig Ouder Worden) en in 
enkele Brusselse randgemeen
ten (50-Plus). 

Volgens het seniorenmagazine 
Onz£ Tijd, dat hierover een rond
vraag organiseerde, zou 29% 
van de ouderen de oprichting 
van een eigen partij wensen. Ze 
vinden dat een nieuwe generatie 
politici moet ciantreden die de 
mensen opnieuw doet geloven 
in het beleid. Die nieu^ve poli
tici kunnen gerekruteerd wor
den uit mensen met een lange 
karrière in het maatschappe
lijke, sociale of bedrijfsleven. 
De senioren zijn verder o.m. 
zeer ongerust over hun pensi
oen. 

POLITIE -
POLICE 

De Brusselse ge-westpremier 
Piequé (PS) hield nog eens een 
pleidooi voor een soepeler taal-
eksamen bij de Brusselse polP 
tie. Volgens Piequé brengt een 
taalkundig taboe de veiligheid in 
Brussel in het gedrang. Op 
vraag van VU-kamerlid Etienne 
Van Vaerenbergh verklaarde fede
raal minister van Binnenlandse 
Zaken Tobback (SP) dat de jong
ste vijfjaar 421 van de 657 as
pirant-politieagenten die deel
namen aan de basisopleiding, 
slaagden in het eksamen niveau 
2. We hadden erger verwacht. 

Maar Piequé vindt dat niet ge
noeg. Hij vraagt om de taai-
vereisten voor de toegang tot 
de opleiding afgeschaft worden. 
Een kandidaat-politieman moet 
nu vooraleer hij aan zijn oplei
ding mag beginnen, slagen in 
een taaleksamen van niveau 4, 
het niveau voor onderhoudsper
soneel. Dat is al een versoepe
ling. 

Voor I januari moesten de kan
didaat-politieagenten sléigen in 
een eksamen van niveau 3 om 
tot de opleiding toegelaten te 
worden. 

Na de opleiding moeten de kan
didaten slagen in een taaleksa
men van niveau 2, het niveau 
van opsteller. Piequé zou dit ni
veau ^villen verlaagd zien tot 
niveau 3. Tijdens hun opleiding 
van 9 maanden krijgen de kan
didaten een intense taaioplei
ding. 

Hoe-wel Piequé verklaard had 
met zijn voorstel geen taalrel 
te -willen ontketenen, kreeg hij 
toch flink het deksel op de neus. 
De meeste Vljiamse politici uit 
Brussel veroordeelden het plei
dooi van Piequé. 

De ministers Chabert (CVP) en 
Grijp (SP), staatssekretaris An-
ciaux (VU) en Vlaamse leden 
van de Brusselse hoofdstede
lijke raad verzetten zich kor
daat tegen een herziening van 
de taai-wetgeving. 

KORTWEG 
VLAAMSE 
VOLKSPARTIJ 
Via de pers mochten -we ver
nemen dat Piet Ronóijn, ge-we
zen arrondissementeel voorzit
ter van de VU in Halle-VU-
voorde, een nieu-we partij heeft 
opgericht, de Vlaamse Volks
partij ( W P ) . Ronsijn stapte uit 
de VU na het VU-kongres van 
Leuven, omdat hij niet akkoord 
kon gaan met de -weg die de 
overgrote meerderheid van de 
kongresgangers insloeg. Het 
amendement van Ronsijn dat de 
VU opnieuw een Vlaams-nati-
onale z-weeppartij moest -wor
den, werd er met een over
donderende meerderheid -weg
gestemd. Met de W P ijvert 
Ronsijn voor de Vlaamse onaf
hankelijkheid. De W P houdt 
op maatschappelijk vlak een 
centrumkoers aan. 

Volgens de liberale krant Het 
Laatste Nieuwe -wU Ronsijn met 
zijn W P de verd-wijning van 
de VU be-werkstelligen. Ronsijn 
beweert de toezegging van 
VU-mandatarissen en -besturen 
te hebben om naar zijn partij 
over te stappen. Namen wil Piet 
Ronsijn niet noemen, omdat het 
de betrokkenen toekomt dit zelf 
bekend te maken. Hij ontwaart 
-wel reeds 150 leden rond zich. 
We vrezen een beetje dat -we 
op al die namen zullen blijven 
w^achten. 

MOX 
Socialisten en kristendemokra-
ten gaven groen licht om 
Mox-staven te gebruiken in de 
kerncentrales van Tihange en 
Doel. Deze Mox-staven zijn 
splijtstofbundels op basis van 
uranium- en plutoniumoxide. In 
een kerncentrale -wordt pluto
nium gevormd bij de bestra
ling van verrijkt uranium. Het 
plutonium dat -vrijkomt bij de 
op-werking of recyclage van de 
bestraalde bundels kan men ge
bruiken voor de Mox-produk-
tie. • 

VU, Agalev, Ex;olo, Greenpe
ace en Artsen tegen Atoomoor
log protesteerden fel tegen deze 
beslissing. Volgens VU-onder-
voorzitter Patrik VankrunkeLven 
is de Mox-beslissing de duur
ste en meest gevaarlijke oplos
sing. De kernenergie-lobby wil haar 
verkeerd genomen optie, de dnelle 
kweekreaktor, en de daarmee ge
paard gaande invedteringen op korte 
termijn terugwinnen, alleen daarom 
moet de opwerking doorgaan, ver
klaarde Vankrunkelsven. 

De VU protesteerde tegen de 
koehandel die de meerderheids
partijen met de kernenergie
lobby afsloten. In ruil voor de 
goedkeuring om Mox te verbran
den, nam Synatom, die mede-eige
naar ió van de kerncentral&d, 12% 
over van het aandeel van de dtaat 
in de prefinanciering van de geolo
gische berging van het afvaL Het 
<ftaat<>aandeei daalt daarmee van 
18% naar 6%. Ondertussen gaat 
het opwerkingdkontrakt verder en 
wordt, tegen een internationale kon
densus in dteedd meer afval gekre-
eerd. Aldus VU-ondervoorzitter 
Patrick Vankrunkelsven. 

KINDERBIJSLAG 
Op een protestmeeting haalde 
de Bond van Grote en Jonge 

De verkiezingen voor het Rusdische parlement werden gewonnen 
door de uiterst-rechtde nationalisten van Vladimir Zjirlnovdki en 
de kommunisten. Ruslandd Keuze, de partij van premier Gaidar, 
bleef ver onder de verwachtingen. Het id voor de hervormerd en 
president Jeltdin een troodt dat de nieuwe grondwet door een nipte 
meerderheid (60% van de 53% Russen die hun stem uitbrachten) 
goedgekeurd werd. Deze grondwet geeft Jeltdin meer macht tegenover 
het parlement dat hem nu nog vijandiger zal worden. De keerzijde 
van deze troodt is dan weer dat heel wat waarnemerd het ergdte 
vrezen wanneer Zjirlnovdki ook de predidentdverkiezingen die voor 
1996 voorzien zijn, zou winnen. De rechtse nationalist wil de grenzen 
van de oude Sovjet-Un'ie opnieuw in ere herd tellen. Volgens premier 
Gaidar betekent ZJirirwvsky oorlog voor Rusland, 

f 
s •* *• * * 

Gezinnen (BGJG) he-vig uit 
naar de regering. De inleverin
gen die de regering in de kinder
bijslagen plant, noemt de Bond 
onaanvjiardbaar. 

Het krisisplan van de regering 
Dehaene bepaalt dat gezinnen 
die jaarlijks 750.000 frank of 
meer verdienen, moeten inleve
ren op de kinderbijslag die ze 
ontvangen. 

De gezinnen zonder kinderen 
krijgen een gelijkaardige inleve
ring aangesmeerd. Volgens de 
Bond zou de inlevering bijna 
zes gezinnen op tien treffen. 

Bovendien hebben de gezinnen 
met kinderen al meer dan an
dere gezinnen te lijden van de 
andere maatregelen uit het kri
sisplan. 

De Bond hield een pleidooi voor 
de federalisering van de kin
derbijslagen, en treedt daarmee 
de VU bij. Er moet een eigen 
Vlaams kinderbijslagfonds op
gericht -worden. VU-voorzitter 
BertAnciaux en WJ-senator Lau
rens Appeltans -woonden de 
BGJG-protestmeeting bij. 

De VU noemt de maatregelen 
van Dehaene in de kinderbij
slag louter budgettaire maatre
gelen, met een gebrek aan visie 
en durf. 

De VU heeft een alternatief: 
de kinderbijslag moet verhoogd 
worden om de werkelijke kos
ten van het opvoeden van kinde
ren te dekken. Daarnaast moe
ten de kinderbijslagen belast 
worden en moeten de fiskale 
voordelen voor gezinnen met 
kinderen afgeschaft -worden. 

Het laten voortbestaan van fis
kale aftrekken komt immers in 
hoofdzaak de hoge inkomens 
ten goede. 

VANDEMEULE-
BROUCKE 
Prokureur Berkvens heeft offi
cieel het onderzoek naar de aan
slag op VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke van 14 
november jl. afgesloten. De pro
kureur bevestigde officieel dat 
er volgens getuigenverklarin
gen geen tweede wagen in de 
buurt -was, en dat het voertuig 
van Vandemeulebroucke vol
gens verkeersdeskundigen niet 
het minste spoor vertoonde van 
kontakt met een ander voertuig. 

In een reaktie blijft Vandemeu
lebroucke vasthouden aan zijn 
eerdere verklaringen. Het Eu
roparlementslid houdt vol dat 
hij geraakt is door een Merce
des die hem achtervolgde, -waar
door hij de kontrole over zijn 
stuur verloor en in de gracht 
terechtkwam. 

In verband met de getuigen die 
het tegendeel bez-weren zegt 
Vandemeulebroucke dat er bij 
zijn weten twee anonieme brie
ven in het dossier zaten, en een 
getuigenis die elf dagen na het 
voorval -werd afgelegd. De hor
monenjager haalt de getuigenis 
aan van een psycholoog die hem 
uit de auto heeft geholpen, en 
vanuit zijn beroepservaring be-
-weert niet aan de -woorden van 
het Europees parlementslid te 
kunnen twijfelen. 

Tot slot vraagt Vandemeule
broucke zich af hoe het komt dat 
er met zo'n groot entoesiasme 
aan zijn woorden -wordt getwij
feld. Vandemeulebroucke: Ik 
zou het op prijd dtellen mocht men 
hetzelfde enthousiasme aan de dag 
leggen bij het vinden van de da-
derd die de twee bakstenen door mijn 
voorruit gooiden, en de brandbom in 
de inrit van mijn garage gooiden. 
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En ik hoop dat er eindelijk licht 
komt op de nog zeven onopge
loste aanslcigen tegen de inspek-
teurs van veterinaire keuring. 

SERV 
De Sociaal-Ekonomuiche Raad van 
Vlaanderen (SERV) is zo een 
van die overlegorganen die naar 
Belgisch model ook in Vlaan
deren opgericht werden om de 
Vlaamse regering bij haar soci-
aal-ekonomisch beleid te advi-
zeren. De Serv wordt bevolkt 
door vertegenwoordigers van 
vakbonden, w^erkgevers, boe
ren, middenstanders, en natuur
lijk, wat had u gedacht, deskun
digen aangeduid door de frak-
ties van de Vlaamse Raad. Voor 
de VU zetelt momenteel alge
meen sekretaris prof. Chrid Van-
denbroeke in de Serv. 

Indien U uit de voorgaande lij
nen zou afleiden dat we dit ad
viesorgaan niet erg hoog aan
slaan, trekt U een verkeerd be
sluit. De Serv kan wel degelijk 
een nuttig instrument zijn, zoals 
recent bleek. De Sociaal-Eko-
nomische Raad maakte zich nl. 
zorgen over de sluipende uit
holling van de regels op het 
taalgebruik in het bedrijfsleven, 
en wijdde een brochure aan de 
wetgeving terzake met de be
doeling die trend om te buigen. 

De Serv steld vast dat het ge
bruik van het Nederlands in 
het bedrijfsleven achteruit gaat, 
ten voordele van het Engels. In 
vergaderingen, bij opleidingen, 
in personeelsadvertenties zie je 

steeds meer Engels opduiken. 
Engelstalige termen vliegen je 
om de oren. 

De Serv pleit niet voor een ver-
strenging van de reglemente
ring of een repressief optreden. 
De Raad wil zich wel samen 
met de Vlaamse overheid in
zetten om de bedrijfswereld te 
overtuigen van het nut en de 
noodzaak om de wetgeving over 
het taalgebruik in de bedrijven 
na te leven. 

FENIX 
De Vlaamse regering heeft dan 
toch het licht op groen gezet 
voor het Fenix-projekt. De ek-
sekutieve hechtte haar goed
keuring aan de vereiste wijzi
ging van het gewestplan. Het 
is in hoofdzaak cian het dwars
liggen van VU-minister Sauwen^ 
te danken dat het projekt in 
zo'n afgeslankte vorm door de 
Vlaamse kabinetsraad geperst 
werd. 

Het verzet van Sauwens was 
vooral geïnspireerd door mi
lieu-overwegingen. Ook minis
ter Weckx (CVP) verzette zich, 
maar volgens de Financieel Eko-
nomióche Tijd zou het feit dat de 
Kultuurminister deel uitmaakt 
van het Politiek Komitee van 
het N C M V daar niet vreemd 
aan zijn. * 

De kristelijke middenstandsor
ganisatie kondigde meteen een 
beroep bij de Raad van State 
aan tegen de ge-westplanwijzi-
ging. De tegenstanders moes
ten inbinden tegen een bond

genootschap van ACW en SP, 
met vooral minister Kelchter-
mans (CVP) als FenLx-promo-
tor. 

Toch werd het oorspronkelijke 
plan gevoelig afgezwakt. E^n 
van de twee geplande bunga-
low^parken sneuvelde, en het 
kleine golfterrein verdween uit 
de plannen. 

Niettemin blijft hetgeen over
blijft een indrukwekkend toe
ristisch en kommercieel attrak-
tiepark: een winkelcentrum van 
120.000 vierkante meter, een 
bungalowpark, een centrum 
"Oud-België" met restaurants 
en bistro's, een golfterrein, een 
teater met 2.000 zitplaatsen, een 
tuincentrum. 

Alles samen maksimaal 400 hek-
tare. Oorspronkelijk was sprake 
van een ERC-projekt van 1.800 
hektare. 

De totale investeringskosten 
worden geraamd op 12,5 mil
jard frank (eksklusief 6 miljard 
winkelinrichting). 

De Vlaamse regering moet nog 
talrijke bouw- en milieuvergun
ningen verlenen, investerings
steun ophoesten, en een toe
gangsweg aanleggen waarvan 
de kosten op nog een müjard 
geschat -worden. Privé-promo-
tors staan in voor driekwart van 
de Fenix-kosten, de rest wordt 
betaald met het geld dat KS 
overhoudt van de 100 miljard 
die uitgetrokken waren voor de 
mijnsluitingen. 

De Vlaamse regering raamt de 
tewerkstelling op 4.000 voltijdse 
jobs (eksklusief 5.400 manjaren 
voor de bouw). Volgens kritici 
is dit boerenbedrog. 

RODDELTANTES 
Woensdag gaf "De Gazet 
van Antw^erpen" een kar-
toen op haar frontpagina, 
die gepast -weergaf hoe ik 
me voelde: ,,Roddeltantes ! 
J e mag hier nog geen 
bloempje gooien aan- een 
andere partij, of ze spreken 
al van trou-wen !". 

Positief aan politiek doen, 
het klassiek spel van meer
derheid en oppositie kots
beu zijn, dat -wordt nog 
steeds niet goed begrepen 
in dit landje. Van Hecke 
heeft, zo zegt hij toch, de 
intentie om de CVP te laten 
verdwijnen en er een on
gebonden, pluralistische en 
Vlaamse partij van te ma
ken. Dat is toch goed. De 
VU zegt al 40 jaar dat de 
CVP de kwaal is voor 
Vlaanderen. Natuxu^lijk ben 
ik om deze intenties te-vre-
den -want ze duiden aan hoe 
nefast de huidige CVP wel 
is ! Alaar vrienden, daarom 
slaagt Van Hecke nog niet. 
Alles -wijst erop dat zijn 
Beaujolais trouwens snel 
zuur zal -worden. Noch 
CVP, noch VLD, noch SP 
zijn bij machte om een echte 
ongebonden en vooruitstre
vende politiek voor Vlaan
deren tot stand te brengen. 
Ze zijn oubollig en geba
seerd op macht en vriend
jespolitiek. Noch SP, noch 
CVP, noch V L D komen op 
voor het algemeen belang 

van Vlaanderen en haar in
woners. Vlaams-Nationaal 
zullen ze nooit -worden. De 
roddeltantes die dit niet in
zien nemen hun dromen 
voor ^verkeUjkheid. De ont
goocheling van vorige -week 
is bij mij gekeerd in nieu-w 
dynamisme. De VU oefent 
blijkbaar nog steeds een 
grote invloed uit op andere 
partijen. Maar ik ga lie
ver, veel liever scheep met 
die honderden en duizen
den kritische jongeren en 
ouderen die nog eerlijk en 
zuiver aan politiek -wUlen 
doen. 

De roddeltantes -wilden zo 
graag koppelbaasjes spe
len... laat ze maar verder 
roddelen, -wij verkeren lie
ver met frisse en ongebon
den mensen! 

<- ^ 

Bert Anciaux 
Algemeen Voorzitter VU 
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NEDERLANDS GEEN OFFICIËLE TAAL IN MERKENBUREAU 
Het Nederlands -wordt dus 
toch geen officiële taal in het 
Merkenbureau van de Euro
pese Unie dat in het Spaanse 
Alicante gevestigd zal wor
den. Deze taalstrijd is -wel 
nog niet helemaal gestreden. 
Er moeten echter belangrijke 
lessen uit getrokken -worden. 
Bievoorbeeld dat op Euro
pees niveau de besluitvor
ming even sluipend kan ver
lopen ais op Belgisch niveau. 
Het Belgisch voorzitterschap 
van de Europese Unie is daar 
misschien niet vreemd aan. 
Pas toen het Nederlands op 
de valreep een officiële taal 
werd van het Eurokorps, 
werd de aandacht gevestigd 
op andere Europese instellin
gen en agentschappen vi^aar 
zich een gelijkaardige taal
kwestie voordeed. De blik
vanger bij uitstek was het 
Merkenbureau, Oorspronke
lijk wilde men het Merkenbu
reau slechts op drie talen la
ten draaien: Engels, Frans en 
Duits, de talen van de Euro
pese grootheden. Spanje, dat 
het Merkenbureau toege-we-
zen kreeg, protesteerde hier
tegen. Het zou inderdaad 
nogal straf zijn indien er in 
een in Spanje gevestigd agent
schap van de Europese Unie 
officieel geen Spaans gespro
ken zou worden. Premier De-
haene (CVP), de voorzitter 
van de Europese Raad, 
schudde als kompromis twee 
talen ekstra uit z'n mouw: 
Spaans en Italiaans. 

De taalstrijd in het Merken
bureau werd pas echt een po
litieke zaak toen de Neder
landse premier Labberö op een 
perskonferentie toegaf dat het 
Nederlands geen officiële taal 
zou worden in het Merken
bureau, en dat dit zo beslist 
was op voorstel van het Belgi
sche voorzitterschap. Een en 
ander impliceerde toen dat 
Raad^svoorzitter België, met 
een Vlaamse eerste minister 
(de CVP-er Dehaene) en een 
Vlaamse minister van Buiten
landse Zaken (de SP-er 
Claes), er niet in geslaagd is 
om met sukses de eigen taal 
op het Europese forum te ver
dedigen. En eigenlijk geldt 
die konklusie nog steeds. De
haene verdedigde zich door te 
zeggen dat er nog niets beslist 
was. In het Europees Par
lement stemden enkele SP-
en CVP-leden daarop tegen 
amendementen ten voordele 
van het Nederlands. De 
amendementen -waren inge
diend door hun VU-kollega 
VaJièemeulehraucke. De EP-le
den Mare GalU, Marijke Van 
Henxeldonck, PoLMarck en Ma
rianne ThyMen verdedigden 
zich door te zeggen dat er 
nog niets beslist was. Anderen 
waren er minder gerust in. 
Maar ondanks resoluties in 
de Nederlandse Tweede Ka
mer en de Vlaamse Raad, on
danks boze interventies van 
Vlaamse drukkingsgroepen, 
partijen, ministers en politici, 
kon het tij niet meer gekeerd 

worden. 
Want een dag later was alles 
plots wel beslist, volgens de 
Waalse minister van Buiten
landse Handel Urbain (PS) 
zelfs definitief beslist. Het 
aantal officiële talen in het 
Merkenbureau blijft beperkt 
tot de -vijf genoemde. De
haene schudde wel iets uit de 
mouw dat een kompromis ge
noemd werd: alle talen kun
nen zowel bij het begin als 
op het einde van de procedu
res bij het Merkenbureau ge
bruikt worden. Maar tijdens 
de procedures of -wanneer er 
zich een konflikt voordoet, 
moet er één van de vijf offici
ële talen gekozen -worden. 
Wie zich bij dit kompromis 
niet neerlegde, was de Volks
unie. De partij noemde de be
slissing onaam'oardbaar en dw 
niet definitief. De VU vond 
de handelswijze van de Bel
gische regering ongrondwet
telijk, vermits ze geen reke
ning hield met de bevoegd
heid van de Vlaamse gemeen
schap op het internationale 
terrein. De partij -vindt de 
grondwet geen vodje papier, 
en is het grondig beu dat prin
cipes op het vlak van de Eu
ropese Unie als "marktwaar" 
verkwanseld worden. 
Bij monde van Paul Van Grem-
bergen diende de VU in de Bel
gische Kamer van Volksver
tegenwoordigers aan de voor
avond van de EU-Top van 
Brussel een voorstel van re
solutie in. Van Grembergen 

eiste dat de resolutie meteen 
in overweging werd genomen, 
en onmiddellijk behandeld 
werd. De resolutie riep de re
gering op haar macht te ge
bruiken om de positie van het 
Nederlands als officiële taal 
te vrijwaren binnen alle orga
nen, instellingen en diensten 
van de Europese Unie, inklu-
éief in degene die recentelijk (Per-
den opgericht. Dat laatste was 
een direkte verwijzing naar 
het Merkenbureau. 
Het voorstel van resolutie 
-werd in overweging genomen 
en behandeld in de kommis
sie van Buitenlandse Zaken. 
Hiervoor leverden zelfs 
PS-ers en Franstalige groe
nen stemmen. Minister Ur
bain, die de regering verte
genwoordigde, riep vergeefs 
agenda- en tekstproblemen in. 
In de KamerkommLssie van 
Buitenlandse Zaken werd 
meer dan twee uur gedebat
teerd. De meerderheid was 
echter uiteindelijk niet bereid 
om de regering op de Top van 
Brussel met een zo vergaande 
resolutie in verlegenheid te 
brengen. De meeste partijen 
raakten het eens over een af-
gez-wakte resolutie, -waarin de 
verwijzing naar het Merken
bureau sneuvelde en de re
gering fameus gezichtsverlies 
bespaard bleef. De regering 
kreeg alleen een ste-vige -waar
schuwing. Ze werd nog niet 
echt teruggefloten, maar werd 
wel gevraagd om de meubels 
nog een beetje te redden. 

De regering ging op dat ver
zoek in. Samen met Neder
land nam België het initiatief 
voor een verklaring over de 
gelijk-waardigheid van de ta
len in de EU. Er w^ordt niet 
teruggekomen op de beshs-
sing over het taalgebruik in 
het Merkenbureau. Evenmin 
wordt uitgesloten dat ook an
dere nieu-we Europese instel
lingen een beperkt aantal ta
len zullen hanteren. 
Daarom neemt de VU met 
de afloop van de taalstrijd 
voor het Merkenbureau geen 
-vï«de. Paul Van Grembergen 
kondigde aan dat hij in de 
Vlaamse Raad een voorstel 
van resolutie zal indienen 
over het gebruik van het Ne
derlands in het Merkenbu
reau. Indien de taalregeling 
daar niet aangepast w^ordt, 
moet de Vlaamse regering 
volgens de VU bij het Hof van 
Justitie in Straatsburg er de 
nietigverklaring van vragen. 
De Vlaamse regering had ver
leden donderdag al aangekon
digd dat ze de zaak aanhangig 
zou maken op het Overleg-
komitee van de federale re
gering met de gewestregerin
gen. Vlaams premier Vtm den 
Brande (CVP) dreigde er toen 
mee de onderhandelingen met 
de federale regering over de 
vertegenwoordiging van Bel-

tië in de internationale instel-
ngen te boykotten. Eens kij

ken of Van den Brande doet 
wat hij zegt. 
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WEM 
ONZEKERHEID EN ONTEVREDENHEID 
D e z e w^eek w o r d t in de Vlaamse 
R a a d de begro t ing '94 be sp ro 
ken . N i e t t e g e n s t a a n d e he t in
middels b e r u c h t e ,, Globaa l 
P l an" tot de bevoegdhe id be 
hoo r t Vein de federale r ege r ing 
n a m de Vlaamse R a a d de nodige 
tijd om he t te b e s p r e k e n . F r a k -
t ievoorz i t te r Pau l Van G r e m -
b e r g e n b o u w d e zijn tussen
koms t op r o n d een aanta l kon -
k re t e p r o b l e m e n en ver to lk te op 
gezou ten wijze he t V U - s t a n d -
pun t . 

RECHT OP ARBEID 
Z o h a d hij he t over de recen te 
golf van s tak ingen . „Da^ aan dag 
verdchijnen in de perd onhelUtijdin-
gen omtrent het verlie,) van arbeSd-
plaatden. Dat er een grote ongerust
heid heerdt onder de bevolking Li niet 
verwonderlijk. 

Dat zij dit op één of andere manier 
wil tonen begrijpt de VU. Toch i^ 
het jammer dat zij tot nog toe geen 
ander middel had om dit gevoel van 
onzekerheid tot uiting te brengen. 
Dit gevoel van onzekerheid en onte-
bredenheid wordt nog versterkt door 
de uitspraken van notabele senato
ren die een cijfer van 450 miljard 
f rank fraude naar voren schuiven. 
Ik wil de diskudsie niet aangaan of 
dit al dan niet juut u. Maar het 
iö toch evident dat door dergelijke 
berichtgeving het principiële recht
vaardigheidsgevoel dat ieder in zich 
draagt wordt geschokt. De bevolking 
vraagt zich terecht af in welk sui-

STREPEN 

D e b u r g e m e e s t e r v a n Leuven , Alfred Van-
, sina, is een veelzijdig m a n . D e z e C V P - p o -

liticus heeft, nu de besl issing gevallen is 
om van de P e t e r m a n n e n s t a d de hoofd
s tad v a n V l a a m s - B r a b a n t te maken , zijn 
t w e e d e poli t ieke a d e m gevonden . Hij 
w o r d t niet al leen get ip t als mogehjke goe-
verneur , m a a r niets is h e m te veel om 
v a n zijn s tad een w a a r d i g e hoofds tad te 
m a k e n . 

Leuven, hoofdstad van het bier én van 
Vlaams-Brahant. Z o u da t niet mooi zijn ? 

In die ijver o n d e r n e e m t hij zelfs pog ingen 
o m Radiv Brabant b innen te rijven. 

D h r . Vans ina is een m a n met e rvar ing , zit 
r eeds s inds 1959 in de plaatseli jke poli
t iek. Ee r s t de C O O vem Kesse l -Lo w a a r 
hij ook eers te schepen w a s en seder t 1977 
o n o n d e r b r o k e n b u r g e m e e s t e r van Leu
ven . Tus sendoor ook provinc ie raads l id en 
altijd op de eers te rij als deze r aad de 
s ch reden n a a r he t ve r r e bu i t en land richt, 
dhr . Van S ina is nooi t te b e r o e r d o m bij te 
le ren . 

M a a r ook omgekee rd , zo stelt dhr . Van
sina zijn kenn i s van technisch inge-
ni^-aTlgelijkgedchakeld industrieel ingenieur 
g r a a g ten d iens te v a n tal van in t e rkom-
muna l e s voor gas en elektrici tei t . 

E n als reserve lu i tenant -kolonel — de hoog
ste g r a a d in he t r e sevekade r — w e e t dhr. 
Vans ina alles v a n art i l lerie. Hij is d u s van 
alle f ronten thu i s . 

M a a r deze e igenschappen , w a a r v o o r wij 
oo tmoed ig het hoofd buigen, w e g e n niet 
op tegen de behend ighe id w a a r m e e de . 
b u r g e m e e s t e r zich uit slcig t r ek t w a n n e e r 
men hem het v u u r aan de schenen legt. 
Z o viel ons zijn brief aan een van zijn 
gemeen te r aads l eden ter tafel. 

H e t w a s raadsKd G e r d a Rask in opgeval 
len da t he t s t ad sbes tuu r t i jdens de jong
ste Leuven Kermis bu i t en de s tadsvlaggen 
u i t s lu i tend Belgische v laggen h a d opge-

teem wij leven. Daarbij komen nog 
de vrijspraken in fabuleuze fraude
processen. Dit alles gaat de massa 
niet onopgemerkt voorbij." 
Vervolgens onde r s t r eep te Van 
G r e m b e r g e n da t v o o r de V U 
„het recht op arbeid voor iedereen" 
een fundamentee l r ech t is voor 
ons maatschappel i jk pa t roon , én 
voor onze sociale beschaving . 
D e V U is zich wel b e w n s t da t 
de t i jdsgeest w a a r i n het n ieuwe 
Sociaal P a k t moe t u i tgewerk t 
•worden, g rond ig verschi l t van 
deze in de ja ren 1944-1945. 
„ Vandaag maken wij een grote ver
schuiving mee. Door het feit dat 
de patroons vandaag gemakkelijk 
met hun kapitaal kunnen uitwijken 
naar de lage-loonlanden, menen zij 
dat defaktor arbeid ondergeschikt Li 
geworden aan defaktor kapitaal. De 
delakalLtatie van de grote bedrijven 
is volop aan de gang, de autoin
dustrie is hiervan een schoolvoor
beeld. 'Ti jdens dit deel van zijn 
t u s senkoms t w e r d Van G r e m 
be rgen meermaa l s o n d e r b r o k e n 
door V L D - r a a d s l e d e n . Z o 
k reeg Van G r e m b e r g e n de gele
genhe id om de Verhofs tadt- jon-
gens even op h u n n u m m e r te 
ze t ten . „De wijze waarop de VLD 
het regeringswerk voorstelt L) bru
taal en ongenuanceerd. De VLD 
heeft maar één kreet: de burger zal 
betalen, betalen... Zonder ook maar 
enige nuance. Maar wat wil de VLD 
eigenlijk: de ziekteverzekering af
slanken, de werkloosheidsvergoeding 

verminderen, de pensioenen vermin
deren. 

VOLKSBEDROG 
Al maanden houdt de VLD de bevol
king voor dat ze met deze regering 
alleen maar moet betalen, maar met 
de VLD wordt dit niet anders. Ver
der wil de VLD 10% ambtenaren 
de laan uitsturen en diegenen die 
magen blijven beter betalen. Zoiets 
betekent een duale maatschappij. De 
VU zet totaal andere doelstellin

gen voorop: wij ijveren voor arbeids
herverdeling met vermindering van 
loon. Dit is belangrijk voor het be
houd van de sociale rust en een 
respektahel beschavingspeiL 

Aan het vernietigingsproces van de 
beschaving werkt de Volksunie niet 
mee. En wat met de harde realiteit 
van 10.000 miljard staatsschuld. 
Hoe zal de VLD deze terugbeta
len, of schuift zij deze door naar 
de volgende generaties werknemers 
en loontrekkenden? Het ui misda
dig dat sommige partijen zich alleen 
maar inspannen om de verarming 
naar een groep of naar enkele groe
pen te duwen, en daarbij de grote 
groepen in hun verantwoordelijkheid 
buiten schot laten." Tot zover de 
t e rech te ui tval n a a r de V L D . 

SCHULDENBERG 
W a t eigenlijk essentieel is in 
dit deba t is de v r aag of de 
G e m e e n s c h a p p e n en G e w e s t e n 
h u n veran twoorde l i jkhe id wil
len o p n e m e n voor he t schulden

p rob leem. O f v i n d e n ze da t deze 
p rob lemat iek moet w o r d e n o p 
gelost door het federale n i v o ? 
Veran twoorde l i jkhe id opne 
men , be t eken t da t G e m e e n 
schappen en Ge'westen daad 
werkel i jk h u n schouder s onder-
he t p rob l eem zet ten. Voor de 
V U moet dit g e b e u r e n volgens 
klare a f spraken . 
„De schuidopbouw moet worden ge
meten volgens korrekte indikatoren. 
Het moet afgelopen zijn met de 
niet-objektieve transferten. Het dra
gen van de schuDenlast moet in 
verhouding zijn met het dotatiesi)-
teem. Vlaanderen kan niet in een 
blinde operatie treden en bijdragen 
zander dat we daarvan de resultaten 
kennen en zonder dat we weten of 
de financiën daardoor echt gezond 
worden. 

De VU eist dat de financieringswet 
volledig wordt uitgevoerd binnen het 
kader waarin zij ut ontstaan. Er kan 
geen sprake zijn van een verminde
ring van de dotaties aan Vlaanderen 
op basu van de gezondheidsindeks. 
De financieringswet moet worden 
uitgevoerd op bas ut van de aanvan
kelijke bonindekt) en de indeks van 
de komsumptieprijzen. 
De Vlaamse regering is geen ver
lengstuk van de federale regering. 
Wanneer zij samen met de federale 
regering werk wil maken van het 
„ Globaal Plan " doet zij dit op voet 
van gelijkheid. Bij de onderhande
lingen moet aL voorwaarde worden 
gesteld dat de keuzo die de Vlaamse 

steld. E n geen leeuwevlaggen . Z e k e r n u 
de Vlaamse g e m e e n s c h a p van St . -Michiel 
belangri jke b e v o e g d h e d e n k reeg toebe
deeld v ind t he t V U - r a a d s l i d da t niet k u n -

Lezers die we in ig vertrou^vd zijn met 
de gep logenheden in Leuven moeten •we
ten da t de s tad s inds jaar en nach t een 
haa t - l ie fde-verhouding me t leeuwevlag
gen heeft. N a a r a loude t radi t ie w o r d e n 
deze regelmat ig van de s t aken gehaa ld . E n 
da t kos t de s tad zakken geld. H e t s tads
bes tuu r heeft d a a r w a t opgevonden d o o r 
het Vlaamse d u n d o e k te ve rvangen door.. . 
z^wart-geel ges t reep te v laggen. G e e n leeu-
wevlcig m e e r o m te stelen, en s t repen 
sp reken niet to t de verbee ld ing . 

, , D e g r a d a t i e ! " van he t symbool van de 
Vlaamse gemeenschap , zegt het 
VU-raads l id . Bovendien , een s chande 
voor de toekomst ige hoofds tad van 
V l a a m s - B r a b a n t •waar ooit de legendar i 
sche strijd voor Leuven Vlaams •werd be
slecht. 

G r o o t kabaa l ten s tadhuize . Tussen h a a r 
vele bez igheden v a n schepen van M a a t 
schappel i jk Welzijn, Senioren , Gez in en 
Emanc ipa t i e v o n d de schepen van Fees te
l i jkheden de tijd om het raads l id te schri j 
ven da t de ,,z^wart-gele s t r epen" niet mee r 
w o r d e n opgehangen o m d a t ze d o o r veel-
•vuldig gebru ik volledig zijn ve rk leurd . 
M a a r mevr. de schepen heeft d a a r w a t 
op g e v o n d e n : voor de t oekoms t w o r d t de 
mogeli jkheid o n d e r z o c h t om de s tad te 
bevlaggen me t d e k leuren van de v roe 
gere dee lgemeenten . Toch één t roost voor 
he t v r aags t aa r t ende raads l id : n.a.v. offici

ële p lech t igheden zal de leeu^wevlag w^él 
u i tgehangen w o r d e n . Oef ! 

O p 7 ok tobe r k o m t het schepenkol lege 
van Leuven samen en beslist in een aanva l 
van v laggenkoor t s de a a n k o o p van. . . 50 
n i euwe vlaggen met de Vlaamse k leuren . 

Gelegenhe id voor he t V U - r a a d s l i d o m de 
bestel l ing van „n ie t szeggende zwar t -gee l 
ges t reep te v laggen" als n e p af te doen, de 
a rgumen ta t i e g o e d k o o p te v inden en he t 
g e b r e k aan poli t ieke •wiJ aan te k lagen . 
E n da t u i t ge rekend in een s tad die de 
ambit ie heeft om hoofds tad te zijn v a n de 
provincie V l a a m s - B r a b a n t ! , 

N u is he t genoeg gedweest, oordeel t bu r 
gemees te r Vansina . O p onze officiële ge
b o u w e n hang t he t officiële symbool . 

E n da t k o m t h e t : „ D e Vlaamse over tu i 
g ing van be le idsmensen afmeten aan he t 
aan ta l d u u r d e r e Vlaamse v laggen •welke 
bij feesten •werden o p g e h a n g e n o p p laa t 
sen, w a a r ze gemakkel i jk w e g te n e m e n 
zijn, nada t er bij he rha l ing al zovele ges to
len •werden, is een m e e t m e t h o d e die voor 
U belangr i jker lijkt als voor de stedelijke 
overheid ." 

Bui ten het feit da t iets , ,belangri jker lijkt 
d a n " is deze volzin burge-meester l i jk ge
schreven . 

E n als gelijkgeschakeld industrieel ingenieur 
w e e t dhr . Vansina alles van me ten af. 
„ O o k de koppe l ing van deze dub ieuze 
m e e t m e t h o d e van Vlaamsgez indhe id aan 
onze ge^wettigde ambit ie o m Leuven 
hoofds tad van V l a a m s - B r a b a n t te m a k e n 
is naa r ons gevoelen ee rde r g o e d k o o p ver
w a r r i n g s t ichten." 

O m de v e r w a r r i n g nog w a t g o e d k o p e r te 
m a k e n r aden wij dhr . Vans ina aan van zijn 
v laggen alleen de strepen uit te hangen . Hij 
heeft deze a lvast ve rd iend . 

R.Asinus 

Regering reeds had gemaakt in het 
kader van het tewerkstellingsplan, 
niet door de federale inzichten kun
nen worden gewijzigd. 

Deze keuzes moeten gehandhaafd 
blijven. De VU meent dat het kon-
taktnivo tussen de federale regering 
en het onderhandelingsnivo tussen 
de federale regering en de gewestre
geringen en de deeLtaten op dezelfde 
wijze dient georganbceerd te worden 
zoals bij de interrmtionale akkoor
den. Op de bevoegdheidsterreinen die 
wij hebben, kan alleen maar een 
internationaal akkoord worden ge
sloten wanneer de partners er insti
tutioneel bij zijn betrokken." 

EUROPESE 
TAALTOESTANDEN 
Z o w a t elke VU-frak t ie in he t 
p a r l e m e n t t oonde zich geë rge rd 
over de t aa i toes tanden in de 
E u r o p e s e instell ingen. In de se
naa t •wees Nel ly M a e s o.a. op 
de v e r r e g a a n d e a r rogan t i e van 
de F r a n s e n . D e z e verze t ten zich 
t egen he t o p n e m e n van de audi 
ovisuele sek tor in het GATT-ak
k o o r d ui t bezo rgdhe id voor de 
kul ture le diversiteit . M a a r die
zelfde F r a n s e n zijn g e k a n t te
gen het gebru ik van het N e d e r 
lands in he t E u r o k o r p s en een 
k-waliteitskrant als , ,Le M o n d e " 
schrijft a r rogan t over ,,le fla-
mand" . 

Sena to r M a e s v indt da t he t de 
v e r k e e r d e •weg u i tgaa t in de 
E u r o p e s e instel l ingen. „De oor
spronkelijke verordening die er het 
taalgebruik regelt stelt dat op dit 
ogenblik negen officiële talen erkend 
zijn. Dit betekent dat een aantal 
lidstaten niet gelijkwaardig worden 
behandeld. 

Niet de burger moet zijn taal aan
passen aan de instelling, maar de 
instelling moet, om zich demokra-
tuich te kunnen noemen, de taal van 
de burger gebruiken. In toenemende 
mate wordt het demokratisch ka
rakter van het taalgebruik in de 
Europese instellingen op de helling 
gezet door het gebruik van een aan
tal „werktalen". Wij moeten waak
zaam zijn opdat het Nederlands niet 
suitematisch wordt geschrapt. 

Het taalgebruik in het Eurokorps 
was terzake een eerste alarmerend 
voorbeeld. Waarom protesteerde al
leen minister Delcroix hiertegen en 
niet de ganse Belgische regering? 
Erger ut de situatie bij de oprichting 
van het Europees Merkenbureau. 
Het blijkt dat premier Dehaene de 
zaak gedeblokkeerd heeft door ook 
het Spaans en het Italiaans, naast 
het Frans, het Duits en het Engels 
te erkennen. 

Maar aan het Nederlands werd niet 
gedacht. Voor één keer kwam er re-
aktie vanuit Nederland." W a t is 
n u in feite de h o u d i n g van de 
federale reger ing t egenover he t 
onde r sche id tussen officiële ta
len en •werktalen ? D e h a e n e ant
w o o r d d e da t momentee l een 
• w e r k g r o e p ' een voors te l uit
w e r k t o p d a t elk bedrijf in zijn 
taal een dossier k a n indienen. 
D e eers te minis ter gaf te ken
nen da t de oorspronkel i jke ver
o rden ing n o g niet zal w o r d e n 
ge^wijzigd. 

(ge) 
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HET NEDERUNDS 
GEEN VOLWAARDIGE 

KRIJGT IN EUROPA,GEVEN WIJ DE 

TAALSTRIJD NIET OP 
In Bntsit'l vergaderen vandanjj de rejjertnjjsletders van de Europese Unte Veel 

Nederlands zal daar wellicht met jfesproken worden Want de Reljjtsche Eente 

Minister Dchnenc vindt 5 talen in de Eitropen- instelltnjien immers jjenoejf. Zo 

worden 21 miljoen nederlandstalijje Ein-opeanen jjewoon jjedejjradeerd tot 

twtederanjjshtti'jjen (hl; op dit vlak hetft Beljjie van het EG-voorzittenchap nojj 

niet veel Cjebakken De Volksunie wil een ander Europa Een Europa dat de 

identiteit van elk volk respekteert en waarbinnen kultnrele verscheidenheid 

een rijkdom is Daarom moeten binntn de Europese instellinjjen alle talen 

op voet van jjelijkheid staan Zolanjj dat niet bereikt-ts, zet de Volksunie door 

VU-er Paul Van Gremberjfen wist zijn kollejja^ in het Parlement te overtuijjen 

dat het Nederlands een erkende taal 

moet blijven Dit laat Dehacne jjeen 

ruimte meer Vlaanderen en de 

Volksunie jjeven de taalstrijd niet op 

De Volksunie. Vlaamser dan ooit. b ^ " ^ 
VOOR ONZE BROCHURE, BEL GRATIS 0 7 8 / 1 1 2 7 2 0 . Of schrijf: Bert Anciaux, Barrikadenplein 12,1000 Brussel. 



WILLY KUIJPERS ZET KRUISTOCHT VERDER 

MIGRATIESTROOM ZORGT VOOR MODERNE SLAVERNIJ 
Half augiutuö 1993 waarschuwde senator WlLLy Kuijpers 
depoUtiedieruten bij'de aankomst in oné land van een hele' 
lading Fiiippijnöe „slaven " voor prostitutie. Zo startte de 
Antwerpse onderzoeksrechter J. Mahieu met het ontcijfe
ren en oprollen — ook in Manilla - van een netwerk pooi
ers, smokkelaars allerhande en vervabers. Op 8 november 
stelde Willy Kuijpers opnieuw een reeks indringende vra
gen aan de ministers L. Betiège, M. Smet, L. Tobback 
en M. Wathelet. Hij beschreef in detail waar 9 kernen 
van de Nigeruian^-Westafrikaanse pooierij-smokkelarij 
aktief zijn en wonen. Op bevel van onderzoeksrechter B. 
Bulthé werd op 9 november j.L. een deel van dit netwerk 
in Antwerpen opgerold. 

ntussen vond Kuijpers nog 
de tijd om de Roemenië-Tur-
kijeroute met al haar migra
tieproblemen te beschrijven. 

Genoeg gegevens om met hem 

DEZE WEEK IN 

Heerlijke nieuwe wereld 
Verbonden computer-netwerken 

scheppen een nieuwe wereld 
Miljoenen duiken er al in en ook wij 
ontsnappen er met aan. Informatie, 

kommunikatie, opleiding, advies, seks 
y en spelletjes via een druk op de toets; 

alles net echt. Deze week in Knack. 

De prijsstier 
Nooit heeft de Belgische veehoudenj 
zo'n fokstier voortgebracht als If de 

Focent Maar sinds hij voorruim zes 
miljoen frank aan Nederland is 

verkocht, wordt hij in eigen land 
verguisd Het verhaal van een 
deksüer, deze week in Knack 

Feestelijk buffetten 
Dnenjk gevulde buffetten een 
Venetiaans, een joods en een 
Skandinavisch Metonginele 

nieuwjaarsrecepten Omdat het met 
ieder jaar kalkoen moet zijn 

Deze week in Weekend Knack 

En verder... 
• Het echte relaas van de slippartij van 

Jaak Vandemeulebroucke • De 
Europese Top • Hoezo, omschakelen 
op vierdaagse werkweek' • Gatf een 
ronde duwen en trekken • Bencht uit 

Jeruzalem • Turicen en Koerden • 
Portret. Fred Brouwers 

4 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND 

+ TELE KNACK + TALENT (de 
betere personeelsaanbiedingen) 
ELKE WOENSDAG TE KOOP 

even over deze mensenhan
del-netwerken te gcian praten. 

• Waarom pak je dit mensen-
handeldossier zo in detail aan ? 

W. Kuijpers: „Ik wil bij de uitvoe
rende macht ononutootbare bewij
zen op tafel Leggen. Die tonen aan 
dat onze odieLwet, ona strafwetboek 
en de internationale afspraken grof 
en aan de lopende band overtreden 
worden. Met een verregaande laks
heid verwaarloost men in het belet? 
de verslagen van de kontrolediensten 
en het optreden van sommige onder
zoeksrechters. De verankering van 
dit soort slavenhandel in Vlaande
ren en heel Europa en de bijhorende 
misdaad ij zéér groot. Enkele ad-
vokaten, reuagentschappen, meer
dere bedrijven, drankenleveranciers, 
enz... maken zich dagelijks aan he
ling schuldig. Zij verdienen woeker-
windten op de rug van meestal heel 
eenvoudige mensen." 

45 PER MAAND 
• In je brochure, die je vorige 
week aan de pers voorstelde, 
heb je het vooral op Lagos ge
munt... 

W. Kuijpers: „De Lagoslijn vormt 
net ai) de Manillalijn of de Roe-
ineniëroute een schoolvoorbeeld van 
migratie-uitbuiting. Nigeria ij met 
zijn ongeveer 70 miljoen inwoners 
het belangrijkste land van 
West-Afrika. Al in de 19e eeuw wek
ten de machtige koninkrijken Benin 
en Joroeba met hun belangrijke bo
demschatten de belangstelling van 
de koloniale machten. Later volgden 
aardolie en gas. Havenstad Lagos, 
tevens de huidige hoofdstad, groeide 
uit tot een der militaire- en han
delsknooppunten van het Britse Ge
menebest. Heden ten dage moet deze 
stad (tweemaal het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest!) niet onderdoen 
voor het lucht- en scheepvaartpa
troon van bv. het Zuidafrikaanse 
Kaapstad. 

Na de verschrikkelijke Biafrastrijd 
die op 15 januari 1970 beëindigd 
werd, hernam ook daar het leven. 
Dit vertoont zoaLi overal in Afrika 
hetzelfde tekortenpatroon... Maar de 
Gemenebestvoorrang, de hoge reis-
duiamiek van de verschillende vol
keren in Nigeria, de belangrijke in-
en uitvoer van en naar de Europese 
Gemeenschap, en ook de vrij goede 
wedterse scholing van de kaders ver
hoogt er de migratie naar Europa 
toe." 

• J e bewees dat de asielwet
geving vanuit West-Afrika be
hoorlijk uitgehold wordt.. . 

W. Kuijpers: „ Tussen 1 januari 
1990 en 1 oktober 1993 gebruikten 
2.507 Nigerianen de asielwetgeving 
om in oru) land te kunnen verblijven. 
1.742 van deze dossiers werden in
tussen negatief afgehandeld. Over 
de daarbij aansluitende terug reis-
of repatriëringscijfers kon niemand 
mij precies inlichten. 764 dossiers 
zijn nog in behandeling. Eén Nige-

Wiliy Knijpers beschreef netwerken van Westajrikaanse pootenj-sirwkkeLinj. Begui november werd er 
een deel van opgerold. 

riaan werd uiteindelijk via de be~ 
roepsprocedure als politiek vluchte
ling erkend... het overgrote deel der 
afgewezenen verdween in de illegali
teit of ging in een ander land de pro
cedure uittesten. De migratiestroom 
blijft aanhouden. Het aantal kandi
daten uit Nigeria verdrievoudigde de 
jongste tijd. Gemiddeld telden we er 
45 per maand, tijdens de voorbije 3 
112 jaar. In augustus 1993 steeg dit 
tot 116; in september tot 133 om in 
oktober wat te dalen tot 95... Rede
nen te over dus om dit deel van deze 
migratie — want dat is ze toch — 
onmiddellijk te herdenken. Vandaar 
dat ik onderstaande vragen aan de 
ministers stelde. 

1. Kunnen de Westafrikaarue (= 
Sierra Leone, Ivoorkust, Ghana en 
Nigeria) dossiers niet bij voorrang 
door de Dienst Vreemdelingen en 
het Kommissariaat-Generaal voor 
de Vluchtelingen afgehandeld wor
den? 

2. Nu door de gerechtelijke on
derzoeken met betrekking tot 
de mensenhandel de uitholling 
van de asielwet overduidelijk en 
massaal blijkt, meent de minis
ter niet dat het goed ware om 
alle asielvragende West-Afrika
nen — en zeker de Nigerianen — 
tijdens de behandeling van hun 
dossier in een gesloten centrum 
op te nemen?" 

BEDRIEGPASSAGIERS 
• Hoe geraken al die mensen 
hier? 

W. Kuijpers: „Vanuit en naar 
Lagos zijn er zowat 40 vluchten 
per week naar West-Europa toe. 
Die zijn op jaarbasis goed voor ca. 
170.000 passagiers. Sedert enkele 

tijd kontroleert Sabena in Z^iventem 
haar doorgangsvluchten naar Ame
rika en Groot-Brittann'iëom de op
gelegde boeten te vermijden. Indien 
bij aankomst kan aangetoond wor
den dat een luchtvaartbedrijf slordig 
of niet de persoonlijke reudokumen-
ten naging, dan betaalt het niet 
alleen de terugkeer van de bedrieg-
passagier maar daar bovenop nog 
eens 100.000 fr.!" 

• En bracht dat wat op ? 

W. Kxdjpersi „Zeer zeker, in 1992 
bespaarde Sabena, dat zijn centen 
broodnodig heeft, hiervoor 32,7 mil
joen en in 1993 loopt dit al volop 
naar 35,5 toe. Samen was die aktie 
goed voor 540 bedriegpassagiers. Uit 
dit cijfer alleen al kan je aflezen hoe 
wifd de mensenhandelnetwerken wel 
vertakt zijn, rekening houdend dat 
slechts 10% van al de passagiers zo 
grondig gekontroleerd worden. 2^ 'n 
netwerk moet je financieel droogleg
gen, dat u) 't goedkoopste ! In die zin 
il er nog meer te doen. De vrouwelijke 
slaven en hun familie moesten tuj-
sen 5.000 en 25.000 dollar betalen 
voor dergelijke beschermde prostitu-
tiefunktie in Europa. Samen met 
de panden verhuurders zorgen zij diu) 
voor de infrastruktiuir. Dat is ver
boden vanuit het strafwetboek en de 
arbeidswetgeving." 

• Waarom kunnen de politie
diensten niet gepast optreden 
tegen deze netwerken ? 

W Kuijpers: „Ja, dat is ook mijn 
zorg. Na het te beperkt aantal huis
zoekingen en opleidingen van o.m. 
dinsdag 9 november 1993 in Ant
werpen, verhuisde ijlings een aan
tal (vrouwelijke) pooiers. Opgelei
den werden vrijgelaten. Een in ver

zekerde bewaring gehouden getuige 
verdween uit het Antwerps vlucht-
huid, net zoaL destijds bij het Filip
pijnse netwerk. Hoezeer deze verze
kerde, voorwaardelijke plaatsing ook 
toe te juichen valt vanuit het oogpunt 
der getuigenusen, toch moet men dit 
aarzelend op gang gekomen sis teem 
durven bevragen. En de Nigeriaanje 
pooierij en prostitutie mét bijhorende 
Antwerpse huUjesmelkerij gaat in 
het Antwerps Vissers- en Stations
kwartier haar gewone gang door. 
Hoe kunnen de ministers zonder een 
volledige kontroU en eengepadt aan-
houdings- én uit te voeren terugwijs-
beleid deze uitbuiting afdwingen ? Al 
deze tussenkomsten hebben slechts 
zin indien de financieel nog niet vrij
gekochte (en dus zwaar belaste!) 
vrouwen grondig in hun taal voor
gelicht worden. En dat liefst in Be-
neluxverband. Hun dienjten hebben 
onvoldoende antropologisch inzicht 
in de bezwenngsrituelen en gebrui
ken van de Westafrikaanje samen
leving die ook bij ons toegepadt wor
den. Denken we maar aan de spe
ciale zepen, de bloedstrepen, de ta
toeëringen, de eetwarengebruiken, de 
tekeningen allerhande. Zij verwijzen 
alle naar bindingen in deze gesloten 
Nigeriaanse samenleving du waar
devol zijn voor de onderzoeken en de 
bestrijding van dit illegale netwer
ken. " 

• En waar ben je nog mee be
zig in dit dossier ? 

W. Kuijpers: „Ook vanuit Tsje
chië, Slowakije en Polen loopt een 
zware aanvoerlijn naar de Benelux. 
Binnenkort ben ik klaar met dit on
derzoek. Zo hopen we met al deze 
dossiers dit jaar het beleid te hebben 
bijgestuurd. (mvl) 

DONDERDAG 16 DECEMBER 1993 



HET VOLKUNIEKONGRES IN HISTORISCH PERSPEKTIEF 

DE VELE GEZICHTEN VAN HET NATIONALISME 
EEN 
HISTORISCH 
FENOMEEN 
Kwatongen hebben be-
•weerd dat het VU-kongres 
midden september '93 een 
breuk met het nationalis
tisch verleden van de partij 
is. 

Geschiedenisleraar Staf 
Beelen, ook voorzitter van 
het VU-arrondissement 
Kortrijk, ondernam een po
ging om dat kongres in zijn 
historische samenhang te 
plaatsen. 

De auteur opent met het na
tionalisme als historisch fe
nomeen, behandelt vervol
gens Vlaamse beweging, 
Belgisch en Vlaams-natio-
nalisme, federalisme en de 
plaats die de Volksunie in 
deze strommgen bekleedt. 
Alhoewel dit overzicht niet 
voUedig IS, niet volledig kan 
zijn op deze beperkte 
ruimte, is het een goede lei
draad voor wie het demo-
kratische nationalisme be
ter wil leren kennen. 

Voor zij die zouden dur
ven be\veren dat de Volks
unie programmatorisch op 
de CVP is gaan gelijken en 
dan ook maar moet samen
gaan met die partij vormt 
het artikel een bewijs van 
het tegendeel. 

Oorsprong en ideologische for
mulering van het nationalisme 
zijn historisch moeilijk te situe
ren. Algemeen wordt aianvaard 
dat in de loop van de 18de 
eeu-w de fundamenten gelegd 
zijn van het moderne nationa
lisme. De filosofen van de 18de 
eeuw (de Aufklarung) en vooral 
de Franse revolutie (1789) 
brachten het nationalisme tot 
volle ontplooiing: het natiebesef 
vond ingang. De onderdanen 
van het Ancien Régime maak
ten plaats voor de burger (Ie 
citoyen); het koninklijk abso
lutisme werd verdrongen door 
het parlementarisme. Onder in
vloed van de leer der volkssoe
vereiniteit die o.m. het recht van 
ieder volk op een eigen staat 
verkondigde, ontstonden in de 
19de eeuw zo-wat overal na
tionale bewegingen. Vooral in 
stedelijke en burgerlijke krin
gen vond deze idee aanhangers. 
Naarmate de ekonomisch-fi-
nanciële macht van de bour
geoisie door de industrialisatie 
groeide, beschouwde zij zich als 
de belichaming van de natie. 

ONTVOOGDING 
Die bewustwordingsdrang -was 
de aanzet tot een reeks eman
cipatieprocessen die in de loop 
van de 19de eeuw gestalte kre
gen: zij konden kulturele, so
ciale, godsdienstig/ideologische 
of algemeen maatschappelijke 
achtergronden hebben. Niet 
zelden waren het vermengingen 
van meerdere ingrediënten. Pas 
tegen het einde van de 19de 
eeuw groeiden voormelde com
ponenten, meestal ook politiek 
ondersteund, uit tot het zgn. in
tegraal nationaliórm. 

Niet voor tiUtd voerde de VU lange tip de ondertitel "sociaal en federaal". 

Aldus werd ook de arbeidersbe
weging geleidelijk geïntegreerd 
in de natie. 

Zoals alle be-wegingen werd ook 
het nationalisme door extreme, 
door misgroeiingen overscha
duwd; o.m. in Japan en in de 
verschillende varianten van het 
fascisme. 

De vernietiging van deze uit
wassen tijdens en door de 
Tw^eede Wereldoorlog bete
kende echter niet dat de rol van 
het nationalisme uitgespeeld 
was. Vergeten wij niet dat het 
na-oorlogse nationalisme een 
belangrijke, zoniet doorslagge
vende rol gespeeld heeft in het 
dekolonisatieproces. 

Zelfs in de kommunistische we
reld heeft het (duidelijk) zich 
beroepen op de nationale iden
titeit bijgedragen tot de desinte
gratie van het kommunisme als 
wereldbew^eging. 

In de westerse wereld heeft o.m. 
het GauUisme in Frankrijk rem
mend gewerkt op de Europese 
integratie. Ook in de ontwik
keling van de westerse sociale 
verzorgingsstaat heeft het na
tionalisme in een hernieu-wde 
betekenis, een meer dan waar
schijnlijke rol gespeeld. Verwij
zen wij in dit verband naar be
grippen als ,,integratie", „soli
dariteit" e.a. 

VLAAMSE BEWEGING 
EN... 
In het kader van het ontstaan en 
van de historische evolutie van 
het nationalisme is de Vlaamse 
beweging eerder laattijdig als 
ontvoogdingsproces versche
nen. Haar profiel kan boven
dien als eenzijdig worden gede
finieerd. De verklaring hiervoor 
ligt in onze eigen geschiedenis. 

Vanaf de Boergondiërs (XlVde 
eeuw) werd het Frans de voer
taal van het groeiend centrale 
gezag. Het regionale bestuur 
van de gréiafschappen en her
togdommen en de lokale bestu
ren van gemeenten en steden 
verliepen in de volkstaal. 

Het uitblijven van enige be
moeiing van de centrale over
heid met de regionale en lokale 
aangelegenheden had tot gevolg 
dat de „tweetaligheid" niet als 
storend werd ervaren. De op
richting van België in 1830 en 
vooral het unitair-centralistisch 
karakter van de nieuwe staat 
deed de franstaligheid door
dringen tot op de laagste be
stuursniveaus. Voor het eerst 
in onze geschiedenis werd de 
franstaligheid ervaren als hin
derlijk, als volksvreemd. 

...VLAAMS-NATIONALISME 
Vlaanderen ging op zoek naar 
een eigen identiteit. Het vond 
dit in de volkstaal. Toch kan dit 
taalfLtmmgaiitidme niet als een 
echte vorm van nationalisme 

omschreven worden. Het ^va^ 
immers enkel de bedoeling de 
erkenning van het Nederlands 
binnen het Belgisch gegeven af 
te dwingen. De botsing tussen 
het Belgisch staatsnationalisme 
en de jonge Vlaamse beweging 
bleef voorlopig uit. 

In een Vlaanderen dat in de eer
ste helft van de 19de eeuw weg
zonk tot een ekonomisch-soci-
aal niveau dat in meerdere op
zichten vergelijkbciar was met 
dat van sommige ontwikke
lingslanden van vandaag, 
groeide het analfabetisme in ge
lijke mate. Het ,,Arme Vlaande
ren" was een feit. 

Voor Vlaamsgezinden ^vas het 
dus een optornen tegen onbe
grip en onverschilligheid bij ,,de 

kleine man", van wie de aan
dacht meer uitging naar de da
gelijkse boterham dan naar taal 
en kuituur. 

Met de groeiende sociale be
wustwording en de daarmee ge-
paardgaande sociale strijd deed 
priester Daens een poging om 
een brug te slaan tussen geloof, 
sociale ontvoogding en taal. Bij 
de konservatieve katolieke 
landgenoten vond hij geen ge
nade. Hij predikte in de woes
tijn. 

Vooral na de Eerste Wereld
oorlog werd het Daensisme als 
sociale dimensie aan de taal-

\ strijd van de flaminganten toe
gevoegd. Het naoorlogse paci
fisme vond een vruchtbare bo
dem in dezelfde kringen. Met 
de oprichting van de Frontpartij 
en later van het VNV kreeg de 
Vlaamse beweging een politiek 
draagvlak. Het Vlaams-nationa-
lisme, kultureel, sociaal en poli
tiek onderbouwd, zou voortaan 
grotendeels het ideeengoed van 

•2 de Vlaamse beweging bepalen. 

FEDERALISME 
Toen na de Eerste Wereldoor
log resoluut gekozen werd voor 
Vlaamse zelfstandigheid (d.i. be
stuurlijke <)cbeiding ttu),>en Vlaan
deren en Wallonië) als middel tot 
oplossing van een al te lang aan
slepend probleem, was de bot
sing met het Belgisch staatsna
tionalisme onvermijdelijk. 

Be dtrijd voor het federalume, du: 30 jaar bad geduurd, had het 
maatschappelijke VU-programma wat op de achtergrond geduwd. 

Beïnvloed door het Vlaams-na-
tionalisme kreeg de Vlaamse be
weging haar eigentijds karakter. 
Het einddoel werd duideUjk ge
definieerd: federalisme als op
lossing voor de Vlaams-Waalse 
tegenstellingen. Gezien de reeds 
eerder vermelde ingrediënten 
van de Vlaamse be\veging zou 
dit federalisme een integraal fe
deralisme worden. Anders ge
zegd: het Vlaams emancipatie
proces zou zowel kulturele, so
ciale als pohtieke facetten heb
ben. Het afdwingen van de ver
nederlandsing van het onder
wijs, het leger, het gerecht, enz. 
in de dertiger jaren was de aan
zet tot een ontvoogdingsproces 
waarin het Vlaams nationalisme 
een duidelijke stempel had ge
drukt. 

De realisatie via -wettelijke en 
parlementaire -weg van de eisen 
van de Vlaamse be-weging ver
liep zo,hemeltergend treióig dat 
er van de realisatie van het to
tale programma -weinig of niets 
in huis kwam. 

Van de realisatie van het inte
graal federalisme werd in de pe
riode van het Interbellum dan 
ook slechts (en dan nog niet 
eens volledig) het kulturele luik 
ontsloten. 

De Tweede Wereldoorlog en 
vooral de koUaboratie onder
mijnden bij heel wat flamin
ganten de geloofwaardigheid in 
de geprentedeerd parlementaire 
methode als middel tot realisatie 
van de Vlaamse ontvoogding. 

De na-oorlogse repressie, met 
haar al even brutale overdrij
vingen -waren duidelijk bedoeld 
om de ruggegraat van het 
Vlaams-nationalisme te breken. 
Het Belgisch staatsnationalisme 
achtte het ogenblik rijp om de
finitief af te rekenen met het 
VIciams-nationalisme. C ^ ^ 
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üï ï DE REGIO 
INTEGRAAL 
VOLKSNATIONALISME 
De pogingen om na de Tweede 
Wereldoorlog het Vlaams-nati-
onalisme en de Vlaamse be'we-
ging nieuw leven in te blazen 
bleven schuchter. Bovendien 
was het internationaal klimaat, 
gedomineerd door de Koude 
Oorlog, ongunstig voor de her
opstart van het Vlaams ont
voogdingsproces in het alge
meen en het Vlaams-nationa-
lisme in het bijzonder. 

De in 1954 opgerichte VU, die 
zich snel opwierp als de po
litieke emancipatie van het 
Vlciams-nationalisme, kende 
aanvankelijk een bescheiden 
elektoraal sukses. 

Het einde van de schoolstrijd 
(1958), zette een punt achter 
de ideologische tegenstellingen. 
De „kommunautaire" proble
men kregen de kans om het 
politieke forum te beheersen. 
Elektoraal brak de VU door 
in het Belgisch politieke spec
trum. De partij deed haar uiter
ste best om door het propagaren 
van het haar integraal-federa
listisch programma af te raken 
van heiar unago als zou zij een 
loutere taaipartij zijn. Het su
blogo ^verd dan ook ,,sociaal en 
federaal". 

De vastlegging van de taalgrens 
(1963), de wetten op het tcialge-
bruik in bestuurszaken (1966) 
en de achtereenvolgende stciats-
hervormingen (1970, 1980, 
1988, 1993) maakten van België 
konstitutioneel en institutioneel 
een federaal land. Toekomstige 
grondwetsherzieningen kunnen 
het pakket aan bevoegdheden 
nog uitbreiden. 

Dit palmares mag de VU vol
ledig op haar aktief schrijven. 
Indien echter zou blijken dat 
het federaal model niet of slecht 
funktioneert lijkt separatisme 
onvermijdelijk. 

EEN GOED BELEID 
Tussen 1963 en 1993 verliepen 
30 jaar ! Tijd en energie die no
dig waren om de unitaire en cen
tralistische staatsstruktuur van 
België om te buigen tot een 
gedecentraliseerde en federale 
struktuur hebben echter de so
ciale dimensie van het integraal 
federalisme op de achtergrond 
verdrongen. 

De algemene voorzitter bestem
pelde dit terecht als ,,De Verge
ten vernieuwing". 

Zonder afbreuk te willen doen 
aan het belang van de staats
hervormingen moet toch onder
lijnd worden dat de omvorming 
van de instellingen geen doel, 
maar slechts een middel is om in 
het zelfstandig Vlaanderen een 
nieuw, eigentijds en efficiënt be
leid uit te bouwen. 

Dit werd op 20 juni 1993 door 
de Volksunie in Wachtebeke 
duidelijk onderlijnd. De toevoe
ging van de Europese dimensie, 
en al wat dit aan kulturele, eko-
nomisch-sociale en politieke uit
dagingen met zich brengt, kan, 
mag en zal niet verwaarloosd 
•worden. 

In afwachting van de integratie 
van Vlaanderen in het Europa 
in wording werd de draad van 
het Daensistisch ideeëngoed te
rug opgenomen. 

In die samenhang dienen de be
sluiten van het VU-kongres (11 
en 12 september) in Leuven ge
plaatst. 

Staf Beelen 

VU-RAADSLEDEN LEGGEN ZAAK AAN PROVINCIE VOOR 

DE VERKOOP VAN HET LEUVENS SIACHTHUIS 
Op 19 november 1990 werd het 
voormalig Leuvens slachthuis 
bij openbare verkoop toegewe
zen aan een zekere B.Buyse, 
gedelegeerd bestuurder van de 
vennootschap Multico en van 
de nog op te richten NV Capu-
cijnenvoer. In de verkoopvoor
waarden stond vermeld dat de 
toewijzing gebeurde met o.m. 
verwijlinteresten van 12% per 
jaar bij niet-betaling van de 
hoofdsom en de opschortende 
voorwaarde van het voorleggen 
van een bankattest voor de kos
ten van toewijs en de hoofd
som. Anders kon het bod van 
de laatste bieder ongedaan ge-
mjiakt worden en dat van de 
vorige bieder aangenomen. 

Reeds vlug bleek dat de koper 
de koopsom van 130 miljoen fr. 
niet bezat, noch een bankwaar
borg kon voorleggen. Boven
dien werd in de voorbije drie 
jaar aan dhr. Buyse een aantal 
feitelijke voordelen gegund die 
indruisen tegen de voorwaar
den van openbare verkoop. 

De twee VU'ers in de Leuvense 
gemeenteraad, Gerda Raskin en 
Vital Geeraerts nemen dit favo-
ritisme niet en trokken met hun 
ongenoegen naar de vice-goe-
verneur van de provincie Bra
bant. 

INBREUK 

De twee kunnen niet aanvaar
den dat de koper, ondanks 
waarschuwingen van experts 
voordelen en meerwaarden ge
geven worden die mogelijke ko
pers niet konden vermoeden 
wat én de uiteindelijke prijs niet 
objektief maakt én een schrome
lijke inbreuk is op de normale 
konkurrentieregels bij open
bare verkoop. 

Het is inderdaad ergerlijk dat 
dit dossier reeds sinds 1990 aan
sleept, de druppel die de emmer 
doet overlopen is een voorstel 
door de koper gedaan om het 
slachthuis in afzonderlijke loten 
te mogen verkopen om aldus 
de uiteindelijke prijs van 130 

miljoen fr. te bereiken, zonder 
echter ook maar 1 fr. aan ver-
w^ijhntresten te betalen. 

Het is nogal wiedes dat de 
VU-raadsleden zich met deze 
werkwijze niet kunnen verzoe
nen. 

In het lang en het breed be
rekenen zij de vice-goeverneur 
de verwijlintresten voor: 
37.414.000 fr. Deze kwijtschel
den betekent niet alleen het der
ven van een enorm bedrag door 
de stadskas maar tevens een on
duldbaar precedent. De raads
leden vragen dat deze intresten 
inderdaad op de koper worden 
verhaald. 

Ook over de afbraak van poort
gebouwen en het in delen ver
kopen van de stadseigendom 
hebben de twee hun vrsigen. 
Deze elementen waren bij de 
openbaar verkoop niet gekend. 
Indien deze wel bekend waren 
zouden zij de verkoopprijs po
sitief beïnvloed hebben. 

OORLOGSBURGEMEESTER VAN ASSE 
JAN VAN HOOF OVERLEDEN 

Onder grote aanwezigheid van 
oude getrou^wen en vele jonge
ren, een massa vrienden (zelfs 
tegenstanders en zo'waar ook 
overlopers), maar vooral van de 
kleine man uit het dorp werd 
J a n Van Hoof(°1910), gewezen 
oorlogsburgemeester van Asse, 
ter uitvaart gebracht. 

De Volksunie van Asse is hem 
dank verschuldigd, het 
Vlaams-nationalisme werd 
mede dank zij hem vigeer wak
ker in Asse. Zijn raad en zijn 
doorzicht waren meestal door
slaggevend voor de uitbouw ter 

BRABANT 

DECEMBER 

Do. 16 BRUSSEL: Open ge-
spreksavond met Johan Anthierens 
n.a.v. zijn boek ,,Tricolore tranen". 
Debat over monarchie en repu
bliek. Moderator: Peter Lombaert. 
Om 20u.l5 in Gemeenschapscen
trum De Kroon, JB Vanden-
drieschstr. 19, 1080 Brussel. Org.: 
K.Bulsfonds St.Agatha-Berchem. 
Inkom 60 fr. 

Za. 18 ZAVENTEM: Kaas en 
Wijnavond. Van 18 tot 22u. in de 
„Snuifmolen", Leuvensesteenweg 
194 (naast school en oud gemeente
huis) te St.Stevens-Woluwe. Org.: 
VU-Zaventem. 

Zo. 26 OVERUSE: 10de amnes-
tie-herdenkmg. Om Hu.30 in KC 
Den Blank. Spreker is Johan Sau-
wens. Tevens onthulling monument 
voor repressieslachtoffers. De her
denking wordt besloten met een 
aperitielkoncert. 

Ma. 27 LENNIK: Lessenreeks 
over het verkeersreglement tijdens 
Kerstvakantie. Om 27, 28 en 29/12, 
telkens om 19u. in 't Vlot, Brus
selstraat 27 te Roosdaal (Pamel). 
Inschrijven tot 24/12 op tel 
054/33.82.26 of op het Pajotten-
lands Jongerencentrum, Kroon-
straat 1 te Lennik (02/532.14.41). 

plaatse. Door zijn sociale bewo
genheid -werd menigeen gehol
pen. Zijn beroepsbekwaamheid 
was -wijd en zijd bekend. 

In talrijke gesprekken, kalm 
maar met slaande argumenten 
en veelzijdig gedokumenteerd 
heeft hij menig twijfelaar, on-we
tende of toen andersgezinde het 
rechte Vlaams-nationale pad ge
wezen ! 

Achter vele belangrijke beslis
singen was zijn stem en steun 
of mede-werking beslissend. 

Pluralisme was bij hem geen ij
del -woord, zijn trouw stond bo
ven alles, zijn overtuiging heeft 
hij met fierheid uitgedragen. 

Verdeeldheid heeft hem pijn ge
daan. 

Een lang leven van inzet, be
hulpzaamheid, trouw en voor
name trots. Wij gedenken liem 
vroom en dankbaar. Wij bieden 
mevr. Van Hoof en de fami
lie onze diep be-wogen oprechte 
deelneming aan. 

AMNESTIE-HERDENKING 
TE OVERUSE 
Op zondag 26 december a.s. 
heeft te Overijse de 10de (en 
laatste) amnestieviering door de 
plaatselijke VU-afdeling geor
ganiseerd plaats. 

Deze begint om Hu.30 aan het 
Kultureel Centrum Den Blank, 
spreker is minister Johan Sau-

Een monument ter nagedachte
nis van de Vlamingen die ten 
onrechte slachtoffer van de re
pressie waren zal er ingehiddigd 
worden. 

VU-Schepen Marcel De Broyer 
en de VU-afdeling nodigen uit. 
De plechtigheid wordt besloten 
met een aperitiefkoncert in Den 
Blank. 

PROF. BIANPAIN 
IN VNOS 
Hebben we morgen nog een job? Is de duale sa
menleving een realiteit? Wat kunnen -we daaraan 
doen? 

Die vragen stellen -wij, samen met enkele kritische 
jongeren, aan professor Blanpain, VU-voorzitter 
Bert Anciaux en VU-Europarlementslid Jaak Van-
demeulebroucke. 

VNOS-uitzending op maandag 20 december om 22. 
u 55 op TV 1 (BRTN). 

CHAOTISCH 
Ook over het gebrek aan een 
schattingsverslag en over het 
vermoeden dat de verkoopvoor-
-waarden in het voordeel van 
één koper zouden zijn ge-wijzigd 
doen de VU-raadsleden hun be
klag bij de vice-goeverneur. 

Zij vragen dan ook: 

1. een schattingsverslag van de 
kommerciële marktwaarde van 
het voormahge slachthuis; 

2. de niet-goedkeuring van de 
beslissing van de Leuvense raad 
aangaande deze zaak; 

3. de inning van de verwijlin
tresten; 

4. dat een grondig en onafhan
kelijk onderzoek van het hele 
dossier gebeurt; 

5. dat een raming -wordt ge
maakt van de volgens hen onre-
gelmarig gebeurde afbraak-wer
ken door de koper; 

6. dat onderzocht \vordt of kan 
overgegaan -worden om de res
terende loten (50,6 en 19,4 mil
joen) alsnog te verkopen en dat 
daarbij alle kopers dezelfde 
kansen kunnen krijgen; dat de 
koper zijn verplichtingen tegen
over de stad nakomt. 

Zo te zien een sterk verhaal 
wraarvan, indien niet ingegre
pen wordt, de stad Leuven en 
haar be^voners de dupe dreigen 
te -worden. 

Terecht neemen de raadsleden 
Raskin en Geeraerts deze zaak 
een ,,chaotisch verhaal zonder 
voorgaande ". 

UITSLAG 
TOMBOLA 
BRUSSEL-STAD 
De fruitmand van de tombola 
op het Waterzooi-eetfestijn van 
Brussel-stad woog 7kg. 300 gr. 
Niemand had het juiste gevwcht 
geraden. De dichtstbijzijnde 
was Tkg. 275 fr. De gelukkige is 
dhr. Germain Merlevede uit de 
Knobbelweg 13 te 1761 Borcht-
lombeek. 

Beste dank aan allen! 

- ^ 

SUKSESVOL BAL 
TE KONINGS-
HOOIKT 
Het bestuur van VU-Konings-
hooikt mag terugblikken op een 
suksesvol afdelingsbal van 4 de
cember j.1. 

Hier de uitslag van de tombola 
(inkomkaa.rten). 

1ste prijs: nr. 197 (fiets) 

2de prijs: nr. 823 (barbecue) 

3de prijs: nr. 1.423 (kruimel
dief). 

Het bestuur dankt allen voor 
hun aan-wezigheid en de velen 
die een hand hebben toegesto
ken! 
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ÜITDE REGIO 
IN DE ANTWERPSE RAAD 

POLITICI BESTUREN, 
NIET DE VAKBONDEN 
In Antwerpen is het steeds de 
goede gewoonte geweest om ter 
gelegenheid van de begrotings
bespreking beschouwingen te 
maken die het begrotingstechni
sche aspekt overschrijden. Geen 
enkele fraktie maakte ook dit 
jaar hierop een uitzondering. 
VU-fraktieleider Fonne Crick 
hield een interpellatie die ge
hoord mocht worden. Hij had 
het over de verregaande vak-
bondsbemoeüng in Antwerpen. 

„In onze demokratie is het de 
goede gewoonte dat de bevol
king een aantal mensen verkiest 
met de bedoeling dat dezen in 
hun plaats bvb. deze stad be
sturen als de klassieke goede 
huisvader of -moeder. Dat bete
kent dus dat in dit huis het be
leid voor de stad bepaald moet 
•worden door de 55 verkozenen. 
Regelmatig echter blijkt dat be
paalde beleidsopties niet of pas 
laattijdig kunnen genomen wor
den, omdat er eerst eindeloos 
overlegd moet worden met de 
instanties van je--weet-^vel, 
klinkt het dan. Dit is dus wel 
degelijk de demokratie op zijn 
kop!" 

Als de burgemeester verklaart 
dat er meer politie op straat 
moet zijn, dan moet dat volgens 
Fonne Crick konkreet worden 

Volgend raaddLid Fonne Crick 
mogen dindikaU verworvenheden 
de openbare dierutverlening niet 
in het gedrang brengen. 

uitgevoerd. Als de schepen voor 
Stadsreiniging na rijp overleg 
meent dat er in de winkelcen
tra nachtophalingen moeten ko
men, dan heeft hij volgens 
Fonne Crick uitsluitend een 
meerderheid daarvoor nodig in 
de gemeenteraad. Als de sche

pen voor de Musea het met de 
gemeenteraad eens is dat er be
paalde openingsdagen moeten 
bijkomen, dan moet dat voorstel 
ook worden uitgevoerd. 

,,Vanzelfsprekend kan hierna 
overleg volgen met de vakbon
den, maar hoedanook, het be
leid moet in dit huis hier wor
den bepeiald", aldus nog Fonne 
Crick, die zich bijzonder op
wond om het feit dat sindikale 
verworvenheden de dienstver
lening in het gedrang brengen. 

„Een haven ging plat omdat 
enkelen de sleutel in handen 
hebben, reglementeringen zor
gen ervoor dat er 's nachts in 
een bepaalde zone geen politie
patrouilles meer zijn, een sleep-
dienst werkt niet omdat één be
manningslid niet is komen op
dagen." 

Op deze uitval vanuit de meer
derheid applaudisseerde 
VLD'er Ward Beysen, die de 
volgende dag in de Antwerpse 
raad zei: „De doelstelling van 
de oppositie is niets en niets an
ders dan de koalitie ten val te 
brengen". Zo kan de VLD er
over denken, de VU heeft in 
het verleden steeds een opbou
wende oppositie gevoerd. 

Philip Maenhout 

ANTWERPEN 

DECEMBER 

Za. 18 LIER: Restaurant „Mossel-
huis", Veemarkt 4. VUJO-arr. Me-
chelen vergadering met etentje om 
12u.30. Nadien naar Ronse voor 
aktiviteit VUJO-nationaal. Info: 
Mare Hendrickx, 015/20.15.16. 

Za. 18 MERKSEM: Kaartavond 
in Vlanac, Bredabaan 360. Aan
vang: 20u. Deelname: 100 fr.p.p. 
Inschrijving ter plaatse. Iedereen 
welkom. Org.: VU-Vlanac-Merk-
sem. 

Zo. 19 ANTWERPEN: Amnestie-
wake van VU-arr. Antwerpen. Om 
12u.l5, Walburgiskerk, Volksstraat 
te Antwerpen. 

Ma. 20 EDEGEM: Om 20u. in 
Drie Eiken: muziekavond in kerst
sfeer. Met mevr. Meivisch. Org.: 
FW-Edegem. 

Ma. 20 LIER: De VU en het ge

zinsbeleid. Diskussieavond in het 
VNC, Berlarij 80 te Lier. Aanvang: 
20u. Org.: VU-Vrouwen Lier. 

Ma. 20 RIJMENAM: Arr. Raad 
Mechelen, St.Maartensberg te Rij-
menam. Om 20u.30. Koöptatie 2 
leden van de raad en verkiezing 1 
lid v.h. bestuur. Kandidaturen voor 
17/12 bij Mia Billiet, Donkerstraat 
17, Rijmenam (015/51.31.69). 

Di. 21 BERCHEM: De wereld 
van de opera, door Renaat Van 
Beeck. Om 20u. in het Kultureel 
Centrum te Berchem. Org.: 
FW-Berchem. 

JANUARI 

Vr. 7 HOVE: VU-Hove-Nieuw-
jaarsreceprie. Vanaf 19u.30 in zaal 
Strambam, L. Van Linden-
straat/Oudstrijdersstraat. Gast
spreker: Herman Lau\vers. 

PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN 
1994 

Met het oog op de samenstel
ling van de lijsten voor de pro
vincieraadsverkiezingen van 9 
oktober 1994 kunnen leden uit 
de kantons Boom-Kontich, Ant-
werpen-Burcht-Zwijndrecht en 
Kapellen-Wuustwezel zich kan
didaatstellen voor een plaats op 
de lijst. 
Voorwaarden: 
- lidmaatschap 1994 van de 
VU; 

— minstens 18j. oud zijn en stem
gerechtigd. 

Schriftelijke kandidaturen (niet 
aangetekend), met CV. moeten 
toekomen ten laatste op 20 ja
nuari 1994 bij Koen Pauli, Arr. 
sekretaris, p/a Paleisstraat 133 
te 2018 Antwerpen. 

Het arrondissementsbestuur 
Antwerpen 

VU-ARR. TURNHOUT 
NEEMT DUITS AFVAL NIET 

OOST-VLAANDEREN 

De jongste w^eken wordt meer 
en meer melding gemaakt van 
Duitse bedrijven die illegaal, 
doorgaans, smerige, afvalpro-
dukten o.a. in Mol-Balen trach
ten te dumpen. Uiteraard wordt 
dan met de vinger gewezen naar 
de oorspronkelijke eigenaars, 
die inderdaad de schuldigen 
zijn. 

De Volksunie van het arrondis
sement Turnhout nam met ver
ontwaardiging kennis van deze 
mediaberichten. De Volksunie 
stelt echter vast dat zowel de 
eigenaars van de stortpléiatsen 
als de verantwoordelijke politici 
er zich veel te vlug van af ma
ken met de stelling niet verant
woordelijk te zijn voor de daden 
van onbekenen. De Volksunie 
is van mening dat iedere eige-
nciar er moet op toezien dat zijn 
terrein, tioch de omgeving ver
vuild w^ordt. De eigenaar moet 

ook de huurder op zijn plichten 
wijzen. 

Erger nog vindt de Volksunie de 
Pilatus-houding van de politiek 
verantwoordelijken. Onze bur
gemeesters staan in voor orde 
en veiligheid van hun dorpsge
noten. Zij weten bovendien zeer 
goed dat de geschiedenis zich 
herhaalt en dat zonder drastisch 
ingrijpen sluikstorting zal blij
ven bestaan. 

We nemen een voorbeeld in 
Mol. In 1971 werden toen van
uit Waüonië op erg primitieve 
en totaal onverantwoorde wijze 
tijdens nachtelijke ritten ver
roeste en deels kapotte vaten 
afgevoerd naar het SCK. Ze 
werden daar gewoon opgesta
peld, w^ant er was geen enkele 
verwerkingsinstallatie, en zoals 
later bleek met medeweten van 
sommige plaatselijke politiek 

verantwoordelijken. Deze vaten 
bevatten het zeer gevaarlijke ca-
liumcyanide. 
Recent zien we dat in Westerlo 
bij de aanletg van een ambachte
lijke zone massa's gele zand kon
den gewoonen worden. De vrij
gekomen „ruimte" wordt gretig 
gevuld met allerlei afval. 
Burgemeesters weten heel goed 
dat bvb. verkeersreglementen 
niet nageleefd worden wanneer 
niet sanktionerend (repressief) 
opgetreden wordt. Ook bouw
overtredingen blijven schering 
en inslag zolang er niet vol
doende gekontroleerd wordt. 
Ook in deze problematiek is de 
Volksunie formeel: de burge
meesters moeten hun hypoknete 
houding laten varen en hun ver-
antwoordehjkheid voor orde en 
veUigheid konsekwent opnemen, 
zoniet zullen 5 of 10 milieuamb
tenaren niets oplossen. 

TOBORG EST-V^NDEREN 

DECEMBER 
Za. 18 OPOETEREN: 16de Ui
lenspiegelavond. Eucharistievie
ring in de nieuwe kerk. Om 20u. 
feesten weg verder in de Oase te 
Dorne (tegenover de nieuwe kerk). 
Lekker en gezellig tafelen. Feest
rede door Dirk Demeurie. 
Deelname: 250 fr. (-14J.: 100 fr.). 
Inschrijven bij W. Rosiers, Wijk-
laan 21, Neeroeteren (86.35.38). 
Org.: IJzerbedevaartkomitee 
Maaseik. 

DECEMBER 

Do. 16 WESTENDE: Demonstra
tie Kerstverslering. Om 20u. in het 
oud gemeentehuis. Meebrengen: 
potje of schaal en snoeischaar. Allen 
welkom. Org.: De Schorreblomme. 

Za. 18 KOEKELARE: Vlaams 
Kerstbal. Vanaf 20u. in zaal Am
fora, Ringlaan. Org.: VU-Koeke-
lare. 

Za. 18 ROESELARE: Om 14u.30 
in Dienstencentrum 't Leeuwke, 
H. Verrieststr. 4. Kampanjevoor-

DECEMBER 

Do. 16 GENT: Ouder worden in 
verschillende kuituren. Lezing door 
Erna Beumers (antropoloog, NI.) 
en Johan Leman (antropoloog, 
Brussel). Van 10 tot 12u. in St.-Pie-
tersabdij, Sint-Pietersplein 9. Org.: 
Vlaams-Zeeuws Overleg i.s.m. 
VWG-O.Vl. 

Za. 18 OUTER: Kerstfeest inge
richt door V W G in zaal „De Klop
pers", Aardeweg te Outer. Info: 
054/33.43.47 en 33.71.79. 

Di. 23 GERAARDSBERGEN: 

Vlaams Huis, Stationsplein 22, om 
20u.: gespreksavond over Vlaamse 
hulpverlening aan ex-Joegoslavië. 
Van 22 t/m 24/12 is er tentoon
stelling van eigen -werk t.v.v. de 
Vlaamse hulpverlening. Alle giften 
zijn welkom. 

JANUARI 

Vr. 21 GERAARDSBERGEN: 
Reisverslag ,,Noorwegen Natuur-
land". Met dia-reeks en alle reisinfo. 
Om 20u. in koetenhuis, St.Adri-
aans-abdij, Abdijstraat 10. Inkom 
50 fn 

DE JUISTE PRIJS... 
Uitslag van de tombola tijdens 
het jaarHjkse eetmaal van het 
Arr. Bestuur van Aalst op 5 
dec. '93 met als vraag ,,Raad 
de juiste prijs van het lederen 
vest". 

Het juiste 
15.995 fr. 

antwoord %vas: 

Er kwamen 8 juiste antwoorden 
binnen •waar, na uitloting door 
een onschuldige hand, volgende 
winnaar uit de buskwam: Al-
fons Van Rampelberg uit Weüe. 

Met de hartehjke gelukwensen 
van het Arr. Bestuur. 

(li.d.b.) 

bereiding, fondsenwerving, inven-
tarisering stand van zaken. Org.: 
VU-arr. Roeselare-Tielt. 

Di. 21 IZEGEM: Oud Stadhuis, 
15u.: Kerstfeest. Org.: VWG-Ize-
gem. 

Wo. 29 IZEGEM: Auditorium 
Akademie voor Muziek & Woord, 
Kruisstr. 15, om 20u.: Optreden 
Karel Declercq. Kaartenverkoop: 
Vlaams Huis Izegem 
(051/30.36.63). Org.: VoetbalUub 
Vlaams Huis. 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

yttttt^ 

Een gastronomisch kompleks, gelegen op amper 15 
mm van de kust, stelt U een zee voor van kalmte 
komfort, keuken, rust, rustek en romantiek. 

Wi| bieden U 
-14 luxueuze hotelkamers met alle 

denkbare komfort. 
- R)ne Franse keuken è la carte en 
8 menu's van 715 fr tot 1600 fr 

- Een hart voor de kinderen, eigen 
speelruimten en aangepaste 
menus 

- Kamer (2 pers) met uitgebreid ontbi|l 
2400 fr 

• Volpension 2450 fr per persoon 
Halfpension 2050 fr per persoon 

- Gasftonomische weekends van 
vnidagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per peisoon 

"SEMINARIEMOGELUKHEDEN" - conferenüezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis mfonmatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem teL 058/288.007 fax 058/289.381 
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1 ÜIT-DE-REGIO I 
WAAROM GESCHIEDENIS NOOIT GESCHIEDENIS IS 
Fraiu-Joé Verdoodt u aU dlrekteur van het ADVNen au
teur van o.m. D e Zaak-Daens welbekend. Wij kunnen 
oru) du^ koncentreren op het boek dat voorligt en iedere 
intereöde kan wegdragen. Want hoewel bedoeld voor (Stu
denten en geïntereddeerde leken, biedt het ook voor hutoru:i 
een handig apparaat om bij twijfel de eigen benadering 
even na te ölaan. Het id met andere woorden een haaöt 
encyklopedi^ch werk en toch vlot leedbaan Het is boven ai
led een eigen poging om aan te tonen hoe het verleden, zeg 
maar de jonge te 200 jaar, in het heden blijft doorwerken. 

F.-J. Verdoodt wil met dit "gei)chiedenu"-boek publ'uk helpen "mor
gen " voor te bereiden. 

den, of omdat men vasthield aan te vermijden. Maar het verle-
myten, of omdat men het verle- den, dat bhjkt ook uit dit werk, 
den niet ^vilde kennen, trachten is veelzijdig. Wij kunnen ons 

E K O F R Q l 
PAPIER ZONDERïiÖUT 

H et uitgangspunt is name
lijk dat bepaalde feiten en 
gebeurtenissen uit het 
verleden zonder meer hun 

schaduw blijven vooruitwerpeö 
op later, op het heden, zelfs op 
^vat voor ons toekomst is. Voor 
de Vlaamse Beweging is dat ui
teraard niet nieuw, omdat veel 
van de ontvoogdingsstrijd le
vendig blijft. Toch kan men bij 
het lezen van dit boek niet voor
bij aan de vaststelling dat som
mige verhalen en mj^ten, die de 
Vlaamse Beweging graéig koes
tert, misschien niet meer zo re
levant zijn. 

EEN ZICHZELF 
VERNIETIGENDE MYTE 
We komen dan al& vanzelf bij 
de verhalen over ,,Arm Vlaan
deren". Het is voor onze ge
neratie zeker een myte, omdat 
wij ons nog nauwelijks de ach
terstelling in de feiten kunnen 
voorstellen. Voor de duidelijk
heid, het gaat om de generatie 
die geboren is aan het eind van 
de babyboom. Die later kwa
men zullen nog minder last ge
had hebben en vooral een schier 
grenzeloze rijkdom en welvciart 
gekend hebben. Vooral viel ons 
de luxe „als vaxizelfsprekend" 
Vlaming te zijn te beurt. 

Alaar goed, het arme Vlaande
ren is inderdaad een gegeven 
uit ons verleden. Het moment 
waarop de industriële omwente
ling op het kontinent aankwam, 
is Vlaanderen onderuit gegaan. 
De steenkoolreserves en de me
taalindustrie in Wallonië waren 
aantrekkelijker investerings
goederen, dan het tekstiel in 
Vlaanderen. Bovendien stortte 
de landbouw in en verdween de 
klassieke huisnijverheid. Gedu
rende 4 a 5 decennia is Vlaan
deren dan herleid tot een wer
vingsreserve, zonder echte kan
sen om zelf een industriële 
groeipool te worden. De peri
ode 1845-1890 behoort tot de 
donkerste uit onze geschiede
nis. Alaar, vanaf dan begon ook 
heel voorzichtig de ^vederop-
bouw van Vlaanderen, met fi
guren als Gevaert, Baekeland 
en de uitbouw van een hinter
land rond Antwerpen en Gent. 
De heropbouNv en de opgang 
kwamen er op aansporing van 
mensen als Hugo Verriest, die 
uitriepen dat ,,dit volk moet her
leven". 

Ook Vermeylen meende dat 
Vlaanderen de eigen rechtma
tige plaats in de vaart der volke
ren diende op te nemen. Deze 
gegevens vindt men in dit boek, 
dat inderdaad aantoont dat ge
schiedenis nooit geschiedenis 
kan zijn. 

POLITIEKE INZICHTEN 
Geschiedenis is niet enkel de 
overgang van regimes, het ver
haal van imponerende feiten en 
gebeurtenissen. Elke generatie 
zoekt een kader wjiarbinnen zij 
haar leven kan uitbouwen, en 

haar eigen verwachtingen uit
werken. Sommige generaties 
slagen daar beter in en weten 
bovendien het niveau van hun 
generatie te overstijgen. 

De Verlichting is zo'n constel
latie van leerstelhge en v^djsge-
rige produktie, die steeds vala
bel blijft. De lijnen met een ver
der afgelegen verleden zijn te 
trekken, maar hoeven ons niet 
echt te interesseren. Het gaat 
om Rousseau, Voltaire, Kant, 
Herder, Fichte. 

Zij hebben ongewild een 
enorme voorraad energie vrij
gemaakt en voorzien van argu
menten en motivatie. Tot van
daag is de Verlichting een be
langrijk moment in onze ge
schiedenis gebleven. Minder om 
wat er gebeurde, want de 
tweede helft van de 18de eeuw, 
van 1740 tot 1785 was in feite 
een vrij rustige tijd op het vlak 
van vrede en socicJe verhoudin
gen. Die rust is dan •wel vrij 
plots en brutaal doorbroken. In 
de Zuidelijke Nederlanden is er 
de Brabantse Omwenteling ge
weest, in Frankrijk de Revo
lutie en in de Verenigde Sta
ten de onafhankelijkheidsver
klaring en de verklaring van de 
rechten van de mens. In Frank
rijk overigens kreeg men de 
rechten van de burger en van 
de mens. 

Tijdens de negentiende eeuw is 
er dan een wrijvingspunt ont
staan tussen hen die de nieuwe 
maatschappelijke orde konden 
aanvaarden en er garant voor 
stonden, de liberale middens 
van stedelijke burgers en onder
nemers. Kerkelijke instellingen 
en grondbezitters die geleide
lijk meer en meer terrein ver
loren — tenzij in Vlaanderen — 
zochten hun heU vaak in de re-
aktie tegen deze beweging van 
voortdurende vernieuwing. Die 
reaktionaire groep heeft op een 
bepaald moment in Vlaanderen 
mee de kar getrokken van de 
Vlaamse ontvoogding. 

Dat heeft binnen de beweging 
aanleiding gegeven tot een se
rieuze tweespalt: de beweging 
•was gericht op bevrijding van 
het Vlaamse Volk en van de 
bewoners van Vlaanderen ener
zijds en anderzijds ging er een 
grote aantrekkingskracht uit 
van de gedachte aan een 
Vlciamse staat, geordend vol
gens de herinnering aan het 
oude regime. 

AANZET EN ADRES 
Met deze twee voorbeelden, die 
direkt verwijzen naar het boek 
van Frans-Jos Verdoodt, zon
der dat het een samenvatting wü 
zijn, kan zijn, kunnen w îj niet 
anders dan de geïnteresseerden 
in het recente verleden aanspo
ren dit boek grondig door te ne
men. Het laat toe het heden te 
zien in een ruimer perspektief. 
De kennis van dat verleden is 
onontbeerlijk om fouten, zoals 
die telkens weer gemjiakt wer-

Hout is lang niet de enige 
grondstof voor papier. Ieder
een zal zich van op de school
banken herinneren dat de oude 
Egyptenaren papyrud gebruik
ten om op te schrijven. In de 
derde eeuw maakten de Chine
zen papier van vlas en blauwe-
regen. De Japanners maakten 
in de achtste eeu^w papier van 
hennep, en de Spanjaarden ge
bruikten'in de I2de eeuw ka
toen. In de 17de eeuw schreef 
de Engelse predikant George 
Fox zijn •wedervaren op gere-
cykleerde vodden. Ook nu nog 
worden andere materialen ge
bruikt dan houtpulp om papier 
te maken. Rijst- en gerstestro 
in China, afval van suikerriet 
in Mexiko en Indië, bamboe in 
Vietnam, en kenafm. Australië. 

BOS TE KORT 
Maar sedert de 20ste eeuw 
wordt het meeste papier uit 
houtpulp vervaardigd. Naar 
schatting 4 miljard bomen •wor
den jciarlijks voor de papier-
produktie geveld. Hoe^wel de 
papierproduktie niet de voor
naamste oorzaak is van de -we
reldwijde ontbossing, verhoogt 
de stijgende vraag naar hout
pulp toch ernstig de druk op de 
nog resterende %vouden. In het 
herfstnummer van Wortd Watch, 
het blad van het gelijknamige 
gerenommeerde milieu-insti
tuut uit de Verenigde Staten, 
voorspelt men dat de stijging 
van de papiervraag tegen 2010 
voor gevolg zal hebben dat nog 
ongeveer 23 miljoen hektare 
•woud ontbost moet worden. 

«I> 

Aangezien men in de bosbou^w 
slechts op (zeer) lange termijn 
kan oogsten, moet er om aan die 
vraag te voldoen vanaf nu jaar
lijks zo'n tien miljoen hektare 
bos aangeplant •worden. Dit ge
beurt niet, en het zit er niet zo 
direkt in dat het vlug zal ge
beuren. Het gevolg hiervan is 
natuurlijk dat de papierprijs de 
hoogte zal inschieten, %vat de 
druk op de bestaande bosreser-
ves alleen zal doen toenemen. 

Tenzij er alternatieven voor 
hout als papiergrondstof aan
geboord •worden. Eén van die 
alternatieven •werd reeds ver
meld: kenaf. De kenaf-plant is 
een snelgroeier die per hek
tare twee tot vier keer meer 
pulp oplevert dan grove den. 
Van pulp uit kenaf kunnen de 
meeste papiersoorten vervaar
digd •worden. Kenaf kan boven
dien jaarlijks geoogst •worden. 
Bomen daarentegen moeten 7 
tot 30 jaar groeien. 

Een ander alternatief, afval van 
rijst, biedt het voordeel dat er 
niet meer ekstra land nodig is 
voor de papierproduktie dan al 
voorzien was om rijst te telen. 
Een land als Indië produceert 
jaarlijks 100 miljoen ton rijst-
stro, 15 keer de hoeveelheid 
nodig om het land van papier 
te voorzien. Geen wonder dat 
pientere zakenlui in landen met 
een houtschaarste brood zien in 
de alternatieven van hout voor 
de papierproduktie. De papier
produktie op basis van hout 
steeg het jongste decennium met 
22%, die op basis van hout-sub

dus niet daartoe beperken, dat 
•wij slechts een deel van het ver
leden zouden aanvaarden en de 
rest voor rekening van ande
ren laten. Of nog, wij kunnen 
niet, zelfs niet ter wille van de 
nobelste zaak de geschiedenis 
manipuleren of er tegen beter 
w^eten in een stukje uit lichten, 
wetende dat de ander kant van 
de medaille ons zeker bhjft ach
tervolgen. 

Mogen •wij dus veronderstellen 
dat aandachtige lektuur van dit 
boek ons zal toelaten op pas
sende •wijze met het verleden 
om te springen en de nieu%ve 
morgen voor te bereiden? Wij 
durven dit te hopen. Ook en 
vooral voor de Vlaamse Be^we-
ging, die dan •wellicht minder 
als schoonmoeder van de poli
tiek zou optreden en zich meer 
zou inlaten met •wat er in Vlaan
deren -werkelijk te doen valt. 

Bart Haers 

c^GedchiedenLt Lt nooit gedchie-
denu). Een Inleiding tot de Ge-
itchiedenLi, het gedachtengoed en 
de instellingen van de heden
daagse tijd. F.-J. Verdoodt. Vitg. 
Aeademia Press 1993. 795fr. 
300blz. 

stituten steeg de jongste tien 
jaar met 7A°/o, van 8,6 miljoen 
tot 15 miljoen ton. De moti
vatie om naar papiersubstituten 
over te schakelen, is meestal 
niet van ekologische aard, maar 
van kommerciële. 

NADELEN 
Er zijn •wel enkele technische 
verschillen tussen papier op ba
sis van hout en papier dat niet 
van hout gemaakt gemaakt is. 
Sommige hout-substituten leve
ren sterker, ondoorzichtiger en 
witter papier op. De produktie 
van papier uit stro-pulp zou 25 
tot 30% minder energie vergen 
dan die van papier uit houtpulp. 

Aan de andere kant stellen de 
alternatieven •wel problemen die 
zich bij houtpulp niet stelden. 
Kenaf bvb. kan moeilijker be-
•wciard en vervoerd worden dan 
hout, omdat het meer vocht be
vat. Er zijn ook pesticiden no
dig om stro te kunnen bewaren, 
en er is (kunst) mest nodig of 
irrigatie voor de kenaf-velden. 
Niettemin wegen de voordelen 
van deze en soortgelijke alter
natieven zwaarder door dan de 
nadelen. Waarom is de papierin
dustrie dan al niet lang op grote 
schaal overgeschakeld op kenaf, 
vraagt U zich nu af. De reden 
daarvoor zou wel eens dezelfde 
kunnen zijn als die •waarom Re
nault hciar ultra-zuinig Vesta 
niet op de markt brengt. De 
investeringen in de huidige pro-
duktielijnen op bais van hout
pulp moeten nog een tijdje ren
deren. 

(Pdj) 
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^IliM»»^ 

Zo de bank 
Een ongeval of een ziekte komen altijd onverwachts. Iedereen Kredietbank. Met de KB-Hospitalisatiepolis* bent u verzekerd 

kan er vroeg of laat door getroffen worden. En de kosten tegendefinanciëlerisico'svaneenziekenhuisopnamewegens 

voor medische verzorging nemen alsmaar toe. Daarom is ziekte en ongeval. En aanstaande moeders krijgen een steuntje 

het goed om te weten dat er een bank is die niet alleen « ^ ^ ^ inderug.OokvoorbevallingengeldtdeKB-Hospitalisatie-

voor uw welvaart, maar ook voor uw welzijn zorgt. De U ^ ^ ^ polis*. In elk KB-kantoor krijgt u alle informatie. 

K R E D I E T B A N K . T H U I S B I J D E B A N K V A N H I E R , 

'De Kredietbank heeft de KB-Hospitalisatiepolis afgesloten bij OMNIVER NV, een verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nummer 0993 om de tak 2 - ziekte te beoefenen 



KULTUUR 
MERKWAARDIGE TENTOONSTELLING; 

ACADEMIE VAN SINT-PETERSBURG TE SINT-NIKLAAS 
In de prachtige vierkante Zcial 
van de academie van Sint-Ni-
klaas stellen studenten van de 
Academie van Sint-Petersburg, 
het vermaarde Repininstituut, 
hun recente studies tentoon. 
Het betreft buitengewoon kun
dige, en soms bijzonder gevoe
lige figuur-, naakt- en portret
studies op het niveau van „klas
sieke meesters". Sommige 
naaktstudies roepen de namen 
van renaissance-meesters voor 
ogen. 

Dergelijke resultaten veronder
stellen een grondig en jarendu-
rend gestruktureerd onderricht. 
Zulke kwaliteit en zulk onder
richt* is in geen enkele Wes
terse academie nog voorhanden. 
,,Jammer", zeggen de énen, 
,,Maar goed zo !", zeggen de an
deren. 

TRADITIE 
Over de marginaliteit die zulke 
klassieke tentoonstelling is ge
worden ondervroegen wij de 
initiatiefnemer en organisator 
Harold Van de Perre. Zelf is 
hij praktijkleraar aan het hoger 
instituut Sint Lucas Gent, én 
gastdocent aan de academie van 
Sint- Petersburg. 

Hij verduidelijkt als volgt: „De 
waaier van wat onder de naam 
academie bij ons schuilt, gaat 
van vrijetijdsbesteding of soci
ale promotie, over kinder- en 
jeugdacademie naar avond- en 
weekendacademie en culmi
neert (officieel) in dagonderwijs 
met de hogere instituten voor 
beeldende kunsten en architek-
tuur. 

Deze ,,universiteiten voor beel
dende kunst" verwerpen bij ons 
meer en meer de klassieke tra
ditie, om. in plaats daarvan in 
te spelen op de aktuele trends 
en -theorieën, met als gevolg: 
almaar meer woorden voor al
maar mindere beeldvorming. 

In Rusland heeft men slechts 
twee hogere instituten voor 
beeldende kunst, namelijk de 
academie van Moskou en van 
Sint-Petersburg. Bovendien is 
het aantal studenten beperkt tot 
700 per instituut, buitenlanders 
inbegrepen. 

Bovendien is de ingangsproef 
veeleisend op het praktische 
vlak. De finaliteit is zeer dui
delijk omschreven: de afgestu
deerden moeten, njiast de vrij
heid voor hun experiment, be
kwaam zijn tot het uitvoeren 
van officiële opdrachten: por
tretten, monumentale themati
sche doeken, landschappen, 
standbeelden, fonteinen, staats-
monumenten, enz. De lat van de 
academische vorming of klas
sieke traditionele kunde wordt 
dan ook zeer hoog gelegd." 

Volksunie 
Arrondissement 

Turnhout 

GROOT LEDENBAL 
op zaterdag 

22 januari '94. 
Turnhout, 

Parochiezaal Schorvoort 
Gastspreker: 

Paul Van Grembergen 

Discobar Inkom 100 fr. 

De tefitoongedtelde tekeningen zijn gemaakt naar de natuur, ge
baseerd op de anatomiiche kenn'u en naar het voorbeeld van de 
klajdieke mee^teró. 

Wat te Sint-Petersburg boven
dien specifiek gebeurde en nog 
gebeurt kunnen wij best begrij
pen uit de toelichting die Van 
De Perre bij deze tentoonstel
ling schreef: 

POORT 
„De hier tentoongestelde stu
dies, aquarellen, tekeningen, 
grafiek, zijn -werken van de af
deling grafiek, gemaakt tijdens 
de akademiejaren 91, 92 en 93. 

Deze studies-passen perfekt in 
de traditie die deze akademie 
kenmerkt: namelijk de tekening 
naar de natuur, gebaseerd op 
de anatomische kennis, en de 
voorbeelden van de klassieke 
meesters. 

Vanaf haar stichting in 1757 
tot op heden blijft deze teken-
traditie op ongeveer hetzelfde 
niveau, ononderbroken voortle
ven. Het dorre van het clas-
sisisme, het holle van de ro
mantiek, het anekdotische van 
het realisme, het propagandisti
sche van de sovjetkunst werden 
telkens opnieuw onderstroomd 
(en gered) door deze teken- en 
schilderkunst naar het leven. 

In de akademie van Sint-Peters
burg blijft men tot op vandaag 
van overtuigd, dat de klassieke 
m wezen tijdloze opleiding niet 
moet inhaken op de aktuele ten-
denzen, maar dat deze studie 
het metier in al zijn aspekten zo 
volledig mogelijk moet doorge-
\cn. 

isonserveren én doorgeven is en 
blijft de regel. Na de studietijd 
heeft de afgestudeerde z'n hele 
leven om zijn vrijheid te nemen, 
en om in deze vrijheid z'n klas
sieke opleiding te verwerpen, of 
om er „iets mee te doen", in de 
ontwikkeling van zijn persoon
lijk kunstenaarschap. 

Dat de talentrijkste afgestu
deerden nadien hun vrijheid 
hebben genomen kan men zien 
in het Russisch museum te 
Sint-Petersburg. Bijna al de 
grote schilders als Briolow^, Ai-
vazovsky, Tropinin, Levitan, 
Surikov, Serov, Repin, Gerasi-
mov en anderen zijn oudstuden-
ten en/of oudprofessoren van 
deze akademie. 

Deze schilders vormen de rug-
gegraat van drie eeuwen klas
siek-moderne Russische schil
derkunst. Deze kunst situeert 
zich tussen de ikonenschilder-
kunst met Roublev en de avant-
garde met Kandinsky. 

Precies het Repininstituut is de 
poort naar deze in wezen ro
mantische, realistische, impres
sionistische en bovenal lyrische 
schilderkunst. In deze Russi
sche schilderkunst staat de na
tuur centraal. 

In deze traditie situeren de „ver
plichte" studies (in afwachting 
van hun vrijheid nadien) zichc 
die hier tentoongesteld zijn. Aan 
ons om ons af te stemmen op 
hun golflengte bij het zien en 
oordelen, én het waarderen of 
veroordelen, van hun studies. 
Nadien oordeelt de tijd." 

Een merkwaardige tentoonstel
ling die -wij onze lezers graag 
cianraden. 

c» Nog tot 23 dec. in de Ahade-
mie-zaal te Sint-Niklaod, Boon-
henutraat 1. Open ma, di, woe 
van 18 tot20u. Za van 10 tot 12 
en van 14 tot 17u. 2A> van 10 tot 
12u. (of op afspraak overige da
gen en uren. TeL: 031776.33.00. 

DE AKTUALITEIT KURSIEF BEKEKEN 

DE ZIJ-KANTEN VAN HET LEVEN 
Er zijn nu eenmaal mensen die 
het niet kunnen laten notities 
te nemen van -wat zij dagelijks 
zien, horen en meemaken. Die 
ervaringen aan het papier toe-
vertrou-wen en ze het publiek 
aanbieden lijkt een aloude 
drang te zijn. Zo'n mensen wor
den nu kursiefjes-schrijvers ge
noemd, vroeger waren dat de 
kronikeurs van het dagelijke le
ven. 

Elke krant die zich ernstig 
neemt heeft zon exemplaar in 
huis. Sommigen groeiden uit tot 
•ware specialisten van wie de 
,,stukjes" achteraf ook gebun
deld werden en als boek een 
eigen leven gingen leiden. Ge
kende namen zijn Boontje, 
Ix>ds, Gaston Durnez, Jos Ghy-
sen, Louis Verbeeck. Ons eigen 
weekblad heeft het genoegen 
gehad de kronieken van Citroen 
(Filip de pUlecijn) en dio Ge-
nes (Toon van Overstraeten) te 
kunnen publiceren. En later als 
boek aan te bieden. 

In Nederland, waar men het 
vooral over column heeft, is 
kursieven schrijven een hoog 
gekwoteerde vorm van litera
tuur. Gekende namen daar wa

ren en zijn Simon Carmiggelt, 
Peter van Straaten en Koos van 
Zomeren; het zijn maar enkele 
van de grote. 

REKEL 
Zopas verscheen Winter, een 
verzameling columns die Van 
Zomeren dagelijks op de voor
pagina van NRC Handeliiblad on
der de titel Vandaag of morgen 
publiceert. 

Van Zomeren is een grootmees
ter in de stiel, eer je „op de 
één" van zon kwahteitskrant 
raakt moet je al een goeie zijn 
en dat is hij dan ook. Van dag 
tot dag schildert Van Zomeren 
een kleinbeeld van de wereld 
waarin hij leeft, op een dag 
dat zware westenwind zijn ne-
der-land striemde titelde hij z'n 
stukje We<)t 10 en opende met de 
volzin: ,,Na een langdurig ver
blijf op zee k-wam de storm flui
tend aan land." Het stuk Knot-
wilg begint zo: „Hij staat waar 
hij staat en nergens anders." 

Van Zomeren heeft duidelijk 
oog voor kleine dingen, geniet 
u even mee: ,,Als een hond 
zich uitschudt, deelt hij zich 
min of meer in tweeën: een 

hond die probeert zichzelf on
derste boven te gooien en een 
hond die probeert op de been te 
blijven. Deze verdeeldheid eist 
hem helemaal op." (uit Cirkeid) 
Een sterk staaltje van observa
tiekracht, dunkt ons. De hond. 
Rekel, duikt regelmatig op in de 
columns van Van Zomeren. 

lïen laatste voorbeeld: ,,Het 
hoefje van een ree in het zand, 
de stem van een ra^f in de lucht, 
de stijfheid van de -wind in mijn 
gezicht, daar draai ik mijn hand 
niet voor om, daar heb ik -woor
den voor." (uit Zo luisterrijk) 

,,Het is alles perfect gedaan. Ei
genlijk zijn het prozagedichten." 
recenseerde de dichter Tom van 
Deel in Trouw, en dat is niet 
overdreven. 

De bundeling Winter volgt op 
Zomer dat eerder dit jaar ver
scheen. Ook nu -weer -werd de 
bundel prachtig geïllustreerd 
met tekeningen door Peter Vos. 

ZIJ-KANTEN 
In Vlaanderen mag een nieu-we 
verzameling verwacht -worden 
van de kursiefjesschrijver Paul 
Ortmann, deze in De Pinte wo

nende Oostendenaar (°I936) 
gaat door het schrijversleven als 
Pol Plaatsman. Ook hij obser
veert, noteert en schrijft. Niet 
zo zwierig als Van Zomeren, 
Plaatsman is een amateur en dat 
merk je. Zijn stijl in minder po
ëtisch, hoekiger, 
recht-toe-recht-aan. 

Een eerste bundeling kursief-
jes Zee-land rolde reeds van de 
persen en thans is een tweede 
onder de titel Zij-kanten in het 
verschiet. Meer dan Van Zo
meren moet Plaatsman het heb
ben van de aktualiteit: het over-
hjden van Boude-wijn en Leo 
Martin, Mostar, condooms, de 
VLD, de hormonenmaffia... 

Deze en andere onderwerpen 
-worden door Plaatsman op de 
korrel genomen; vanop de 
zij-kant, vandaar de ritel. 

* (mvl) 

^» Winter. Kood van Zomeren. 
Uitg. De Arbeiderspers, Amjter-
dam. 499fr. 

<^ZiJ-kanten, kurdief/ed. Pol 
Plaatdman. Uitg. Paul Ortman. 
390fr. op rek. 390-0102151-65. 
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KÜLT-UURTJE 
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MAYA-METROPOLEN 
Tot eind volgende week kan 
u nog naar de tentoonstelling 
Maya-metropolen. De Mayacul-
tuur opnieuw bekeken in Brussel. 
Het loont zeker nog de moeite 
een bezoek te brengen. 

Traditioneel werden de Maya
kunst- en kuituur voorgesteld ^ j 
als een samenhangend geheel 
dat aan bepaialde wetmatighe
den gehoorzaamde. Dit uni
forme beeld gaf aanleiding tot 
heel wat misverstanden, die pas 
door het onderzoek van de 
voorbije jaren uit de weg wer
den geruimd. De Maya's leef
den in afzonderlijke stadstaten, 
verspreid over een zeer uitge
strekt gebied: het huidige Hon
duras, Guatemala, Belize en het 
oostelijk deel van Mexico. Deze 
metropolen waren op hun beurt 
door satelietsteden omrind. 

In de grote tentoonstelling over 
de fabelachtige stadstaten Ux-
mal, Chicen Itza, YaxchUan, Pa-
lenque, Piedras Negras, Comal-
calco, Mayapan, Jaina, Copan 
en Tikal komen de regionale 
kenmerken van de verschillende 
Mayakulturen uit de klassieke 
tijd aan bod. De tentoongestelde 
kunstwerken zijn te situeren 
tussen 200 en 900 na Chr. en 
komen hetzij rechtstreeks van 
de diverse sites, hetzij uit musea 
in Mexico, Honduras en Gua
temala. 

Met deze ekspositie, opge-
bou^vd rond een tiental sites, wil 
Europalia 93 Mexico de May-
akultuur op originele en wel
licht realistischer wijze benade
ren. Aan de hand van meer dan 
200 objekten wordt geografisch 
(van de Stille tot de Atlantische 
Oceaan) alsook een chronolo-
gish overzicht geboden van de 
Mayakultuur. De meeste aan
dacht gaat naar de stadstaten 
in het huidige Mexico, zonder 
echter het belang van de Maya's 
in Honduras en Guatemala te 
ondeschatten. 

De verschillende natuurlijke en 
geografiche gesteldheid van de 
diverse regio's binnen het May
agebied gaf in de loop der eeu
wen aanleiding tot uiteenlo
pende ontwikkelingen en 
machtsverschuivingen. In een 
tropisch milieu met overvloe
dige neerslag en een uitgebreid 

DE TIEN PLEKKEN 
VAN DELLA BOSIERS 

^1 
- ^ 1 V. 

rtMtiiütüiiiii 

•J -T»; 

„Zonnegod". Bewerkte cylinder in keramiek, uit de Templo de la 
Cruz foliada in PaienqLL^(ca. 690 na Chr.). 

RECENT WERK 
VAN 
MARC GYSELS 

Van de Brabantse kunstenaar 
Mare Gysels wordt tijdens het 
komende weekeinde tfe Lennik 
recent vv'erk getoond. Vrijdag 
17 december gaat om 20u. de 
tentoonstelling open in het ge
meentehuis van Lennik. De he
ren Roland Breuer geeft dui
ding bij de werken en burge
meester Etiènne Van Vaeren-
bergh opent de tentoonstelling. 

Na twee jaar werken in stilte 
komt Gysels met nieuw werk 
voor de dag, het is dus uitkij
ken naar deze nieuwe wending 
die néiar verluidt „geen kloof 
met vroeger werk is maar een 
andere ontwikkeling." 

c& Mare QydeLt, recent werk. In 
bet gemeenteheuL) van Lennik, 
18 en 19 dec. doorlopend van 10 
tot20u. 

waterwegennet zal een site im
mers een heel andere evolutie 
doormaken dan in een subtropi
sche omgeving waar de water
bevoorrading gebeurt via ,,ce-
notes" of natuurlijke regen^va-
terputten. 

De Mayakunst van de zgn. klas
sieke tijd (250 - 900 na Chr.) 
is, in historisch opzicht, geen 
spontane kreatie. Hjiar wortels 
liggen bij de kuituren van de 
protoklassieke periode (100 -
250 na Chr.), in sites als Izapa, 
Kaminaljuyu, Soconusco, Chi-
apa de Corzo. Na 900 na Chr. 
(postklassieke tijd) treedt een 
fase van verval in, tijdens de
welke de verschillende centra 
elkaar voortdurend de hegemo
nie betwisten. 

De maya's staan o.m. voor een 
indrukwekkende astronomi
sche kennis. Deze lag aan de 
basis van een kompleks drie
voudig kalendersysteem dat het 
mogelijk maakte elk moment in 
een mensenleven te registreren. 
Hun schrift, dankzij recent on
derzoek steeds beter te ontcij
feren, stond ten dienste van de 

machthebbers, die de w^apenfei-
ten der prominenten lieten op
tekenen. Deze aandacht voor 
tijdrekening en het registreren 
van historische feiten vindt zijn 
neerslag in de talrijke keramiek, 
steles, bas-reliefs, sieraden in 
been en jade, en natuurlijk in 
de codices. Al deze politieke en 
religieuze aspekten vormen de 
ikonograflsche bron waaruit de 
Maya's rijkelijk putten voor het 
vervaardigen van hun kunst. 
Deze behoort tot het meest 
hoogstaande wat het Ameri
kaanse kontinent heeft voort
gebracht, zowel op het gebied 
van de monumentale architek-
tuur, als van de be-werking van 
harde en zachte materialen. De 
tentoonstelling illustreert de 
enorme verscheidenheid van de 
artistieke produktie der Alaya's. 

D i rk Stappaerts 

<=» Maya-metropolen. Nog tot 24 
december in de Koninklijke Mu-
dea voor Kiuut en Gedchiedenió 
(Jubelpark, 1040 Brtudel). Da
gelijks open van 10 tot 17 uur, 
woen.»dag tot 22 uur. Toegang: 
250 bodidprijd. 

BARTVAN DEN BOSSCHE 
HOUDT JE V /̂AKKER 
Naast Stef Bos is Bart Van 
Den Bossche dé belangrijkste 
nieuwkomer van het Vlaamse 
luisterlied. dankzij de leuke Tre-
net-vertaling Boem en het pittige 
De heuveltjed van Erika veroverde 
hij in een mum van tijd zijn 
plek op de hitlijsten. Zijn pas 
verschenen tweede plaat Wak
ker heeft weer die pretentieloze 
charme. De herkenbaarheid 
van de teksten en de uitge
kiende dosering van melancho
lie en vrolijkheid waarmee Bart 
door het leven gaat, werken 
aanstekelijk. Het tweede liedje 

Gewoon maar mijn zin is ook weer 
een soort credo, het sleutellied 
•waarmee je zijn volgende num
mers beter inschat. Verminnen 
en Ertvelt hielpen bij de tek
sten en de produktie. Mieke 
Moeke, verre horizonten, maar 
ook dreigend fascisme, een
zaamheid en een leuk liedje over 
zijn zoontje Arno kunnen bij 
Bart Van Den Bossche zonder 
problemen op een rijtje. Dit is 
dé toffe luisterplaat om aan tie
ners kado te doen. 

De langzaam maar zeker groei
ende belangstelling voor het be
tere (luister-)lied is het Davids-
fonds platenlabel Eufoda niet 
ontgaan. De CD Tien plekken 
is het schitterende resultaat van 
de hechte samenwerking tussen 
Delia Bosiers en haar levensge
zel en pianist Ben Van der Lin
den. Muziekpresentator Fred 
Brouwers was bij de plaatvoor
stelling in de Antwerpse Maes-
ganck onverwacht maar terecht 
zeer mild voor Delia en Ben. 
Naast lof voor de kawliteits-
voUe opname ^vas het de wijze 
waarop DeUa die „plekken" uit 
het verleden verwoordde, maar 

ook de muzikaliteit én de rake 
klemtonen vielen Brouwers in 
de smaak, Delia is ontw^apenend 
en hartveroverend in de zestien 
liedjes die ze zingt, en ook het 
door Ben gezongen Antwerpen en 
het afrondend instrumentaaltje 
mogen er zijn. Alle titels ver
tellen stuk voor stuk over een 
hoekje uit de jeugd van Delia, 
zonder dat ze in treuren of nos
talgie vervalt. Een ode aan de 
beiaard van Geert D ' Hollander 
en Het groene oog (van de radio) 
zijn de mooiste nummers op de 
plaat. Op Tien plekken is Delia 
op heiar best! 

Sergius 

Delia Bodierd mijmert op Tien plekken over haar jeugd. 

VAKBEL OVER EUROPEES 
MERKENBUREAU 

Sergius 

VAKBEL, de Vlaamse Akade-
mie voor Kulturele Belangen 
betreurt het dat het Nederlands 
binnen het Merkenbureau als 
werktaal geweigerd is. 

De volksbe-wuste kultuurkoepel 
noemt het een gevaarlijk pre
cedent dat veroorzaakt is door 
de slechte belangenbehartiging 
van Vlaanderen door de Belgi
sche Federale Regering. Vakbel 
vraagt zich dan ook af hoe be
paalde beleidsverantwoordelij
ken anderen van het belang van 
het Nederlands kunnen overtui
gen als ze er zelf niet in geloven, 
onze taal lippendiensten bewij
zen of als ze verlamd zijn door 
pleinvrees ? 

Dit voorval leert Vakbel ook dat 
een meer vastberaden en waak
zame houding van de Neder
landstalige Euro-parlementsle
den aangeraden is, over de par-
tijgrenzen heen en zonder par
tijpolitieke berekeningen. 
Graag herinnert Vakbel hierbij 

aan het akkoord voor een hech
tere Nederlands-Vlaamse sa
menwerking die de Neder
landse en Vlaamse Europarle
mentsleden op 14 juni 1990 ge
sloten hebben. 

Vakbel hoopt dat de Vlaamse 
Regering de zaak kan rechttrek
ken tijdens haar overleg met de 
federaJe overheid. Wanneer dit 
overleg geen bevredigend resul
taat oplevert, moet de Vlaamse 
Regering haar veto stellen te
gen de beslissing van de fede-
rjde overheid terzake. 

Veder meent Vakbel dat de hui
dige Europese Unie zich on
geliefd maakt door het onge
nuanceerd centralisme, en om
dat ze enkel de grootste taten 
en taalgebieden (Duits, Engels 
en Frans) in de kaart speelt. 
Het getuigt bovendien van wei
nig eerbied voor Nederland en 
Vlaanderen, de historische 
voortrekkers in de Europese 
eenmaking. 

4^ 



MENGELWERK 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 18 DECEMBER 

THE IPCRESS FILE 
Uitstekende spionagefilm van Sidney J . Furie (1965) ipet Michael 
Caine als de onverstoorbare agent van de Britse Intelligence Service. 
(VTM, om ISu.lO) 

NO WAY OUT 
Onderhoudende triller van Roger Donaldson uit 1987, over een 
dappere oorlogsheld die in een cinische, politieke doolhof belandt. 
Kevin Costner is prima in zijn rol en Sean Young is inderdaad een 
erg knappe verschijning. (TV 1, om 23u.20) 

Sean Young en Kevin Codtner in No Way Out, een triller over 
het verhullen van miidaad en korruptie in overheiddkringen. 
Zaterdag 18 december op TV 1, om 23u.20. 

ZONDAG 19 DECEMBER 

THE LONG DUEL 
Langs de Noordwestelijke grens van Indië leidt Yul Brynner in de 
jaren twintig een boerenopstand tegen Britse legerofficieren. Britse 
avonturenfilm van Ken Annakin uit 1967. (VTM, om ISu.lO) 

MAANDAG 20 DECEMBER 

MERY PER SEMPRE 
Italiaanse film van Marco Risi (1990) met Michele Placido (de held 
uit de suksesvoUe misdaadserie „La Piovra") en Claudio Amendola. 
Het verhaal is gebaseerd op de autobiografie van een leraar aan een 
instituut voor jonge delinkwenten in Palermo, een „school" waar het 
er vaak erg ruw aan toe ging. (TV 2, om 20u.) 

DINSDAG 21 DECEMBER 

SUNSET BOULEVARD 
Voor deze werkelijk superbe film van Billy Wilder (1950) had de 
Oscar-jury niet minder dan 11 nominaties over. Het moordverhaal, 
gesitueerd in het filmmUieu van Hollywood, waar jonge strebers 
en vergane glonën elkaar ontmoeten, sloeg werkelijk in en Gloria 
Swanson is onvergetehjk in de hoofdrol. Vooraf wordt een reportage 
uitgezonden over de produktie van een nieuwe musical van Andrew 
Lloyd Webber, gebaseerd op de film. (BBC 1, om Ou.lO) 

WOENSDAG 22 DECEMBER 

RED HEAT 
Amerik. triller van Walter Hill (1988) met Arnold Schwarzenegger 
en Jim Belushi. Stoere Arnold is voor de gelegenheid een agent van 
de Moskouse drugsbrigade die in Chicago een Georgische dealer 
moet zien te pakken. Een visueel erg aantrekkelijke film. (VTM, om 
20u.30) 

DONDERDAG 23 DECEMBER 

TEKENS 
,,The South Bank Show" is een uitstekend kunstmagazine van de 
Britse kommerciële zender ITV. Uit de 1200 bladzijden tellende bi
ografie van Peter Ackroyd werd een gedramatiseerde dokumentaire 
gedistilleerd over Charles Dickens. (TV 2, om 20u.30) 

EMPIRE OF THE SUN 
Steven Spielberg is en blijft de meester van de spektakulaire scènes 
en ook in deze aktiefillm haalt hij de grote kanonnen boven. Een 
jonge Engelse knaap wordt m 1941 in Shanghai van zijn ouders 
gescheiden terwijl de Japanners het land binnenvallen. De film is 
gebaseerd op de autobiografische roman van J.G. Ballard. (BBC 1, 
om 22u.30) 

VRIJDAG 24 DECEMBER 

TURAINSIMFONIE 
In deze special gaat Will Tura voluit met een selektie uit zijn werk en 
wordt voor de gelegenheid begeleid door 200 muzikanten en zangers 
van het BRTN Filharmonisch Orkest o.l.v. Femand Terby. (TV 1, 
om 22u.45) 

WHEN HARRY MET SALLY... 
Amerik. film van Rob Reiner (1989) met Billy Cristal en Meg Ryan. 
In deze romantische komedie bouwen zij een echte en hechte vriend
schap op maar doen hun uiterste best om het niet m een romance 
te laten „ontaarden". Heerlijke dialogen en prachtige vertolkingen ! 
(TV 2, om 22u.45) 

HERSENBREKER 
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OPGAVE 8 

HORIZONTAAL 

5. Dit ongewoon hemellichaam 
vergezelt degene die er stie
kem vandoor gaat (10) 

7. Beweging vs^aarmee je iets in 
gang zet (13) 

8. Hij is slechts voor de helft je 
vriend! (14) 

12. Schade (7) 

13. Goed afgesloten (5) 

15. Koppig geluid (2) 

16. Zij leven in moeilijk bereik
bare gebieden (9) 

17. Droogoven, bekend uit een 
werk van Stijn Streuvels (3) 

18. Met 'n kluitje in 't riet sturen 
(9) 

20. Omkeerbaar tafelgereed-
schap (5) 

VERTIKAAL 

1. Assistentie die verleend 
wordt in het atelier van een 
fotograaf? (17) 

2. Die wacht op antwoord (6) 

SATERDAG 
Zetdulvel: 
Ruslands Kneuze 

© 

Verkiezingen in Chili 
waren Frei voorspelbaar 

© 

Zyijn „luierikken" ook 
„dommerikken" ? 
Zijl 

© 

AHASVERUS 

„Blok teBruddelin. 't Fran.)", 
las Ahasverus 
Gerolf Beulemans 

Waarom heeft Dehaene 
de twee Basken niet geruild 
tegen St.-Nikolaas ? 

© 

Astrid voorzitter Rode Kruis 
Ieder huisje heeft z'n kruisje 

© 

Nog te veel Israrelletjes in 
Jericho 

© 

41^ 

3. Voerder (4) 

4. Bracht een lied ten gehore 
(4) 

6. Morsig zootje (9) 

7. Teken om de eerste stamp te 
geven (13) 

9. Woonschip (3) 

10. Gedurende (6) 

11. Volstrekt tegen (4) 

14. 't Rennen is voorbij (7) 

19. Beteuterd (3) 

OPLOSSING 
OPGAVE 7 
Horizontaal: 4. welstand; 7. 
tranendal; 11. Apfel; 12. Ada; 
14. chokoladetaart; 17. bloeme
tjes; 20. koe; 21. Wetstraat; 24. 
nar; 25. tarwe; 26. duin. 

Vertikaal: 1. kwijtschelden, 2. 
almanak;' 3. in; 5. toeval; 6. 
klant; 8. daad; 9. afpakken; 10. 
slotheer; 13. doem; 15. alt; 16. 
eventjes; 18. eis; 19. eer; 22. 't 
stad; 23. afreis. 

Jan De Bruyn uit de R Bo-
gaertslaan 26 in 2970 Schilde 
wint een prijsje, wat zijn gele 
briefkaart met de juiste oplos
sing van opgave 7 werd uit de 
korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele brief
kaart met de juiste oplossing 
van opgave 8 ten laatste op 
maandag 3 januari (na de 
kerstvakantie) op de redak-
tie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 
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ARBEIDSDUUR
VERKORTING 

In De Standaard van 3 december 
lees ik: „De toekenning van een 
premie voor wie vrijwillig voor 
de vierdagenweek of een andere 
vorm van deeltijdse arbeid kiest 
(D.S. 1/12) noemt de VU een 
stap in de goede richting". 

Ter herinnering: in De Stan
daard van 1/12 werd gemeld 
dat de Vlaamse minister-pre
sident een voorstel heeft uit
gewerkt om Vlaamse -werkne
mers die halftijds willen werken, 
een premie van 5.000 fr. per 
maand te verstrekken van-wege 
het Vlaamse gewest. 

Dus, de VU vindt nu dat een 
voltijdse baan ruilen voor een 
deeltijdse, een blijvende belo
ning waard is ! Waiarom hebben 
wij dan al die herrie beleerd op 
12 september in Leuven? Wat 
blijft er dan over van een drasti

sche arbeidsduurverkorting met 
loonveriiM ? 

Maar ik kan daar niet om la
chen. Ik denk aan jonge vrou
wen die afgestudeerd zijn, hu
wen en 3 of meer kinderen 
willen, krijgen en grootbren
gen. Zij verkiezen huisvrouw te 
zijn (zoals hun moeder); zij zijn 
konsekwent en gaan dus niet 
stempelen. 

Hun gezin leeft van 1 inkomen, 
heeft maar I wagen, maar 1 TV, 
maar éénmaal per jaar vakan
tie, enz... Zij leven zinvol en 
hopelijk nog lang en gelukkig. 
Zij klagen niet... hebben daar 
trouwens geen reden toe, want 
zij hebben een bewuste keuze 
gemaakt. 

Wat mij nu dwars zit, is het 
feit dat deze klassieke (ouder
wetse?) gezinnen via het kin
dergeld moeten gaan inleveren 
opdat men andere mensen zou 
kunnen aansporen om minder 

te werken. Dat inspireert me 
tot een hint voor de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen: eis 
a.u.b. een premie voor Moeder 
aan de haard 1 Of is dat onder
werp taboe ? 

Karel De Block, Dilbeek 

FENIX= NIKS 

Minister Theo Kelchtermans 
zet het licht op groen voor het 
Fenix-projekt met als argu
ment: de •werkgelegenheid in 
Limburg. Aünister Norbert De 
Batselier geeft oranje licht, hij 
is voorzichtiger. 

Kelchtermans veegt hiermee de 
kritiek van de milieuverenigin
gen met één ruk van tafel en 
speelt in de kaart van zijn sin-
dikaat, het ACV. De tijd van 
Sinterklaas is blijkbaar nog niet 

voorbij! Stelt Kelchtermans 
zich ook verantwoordelijk voor 
de kater die Limburg zal over
houden -wanneer Fenix op de 
fles ga*it en de rekening aange
boden -wordt voor dat overbo
dige en zinloze projekt ? Center 
Parks bouwt in Eisden-Lank-
laar.Daarnaast FenLx = zinloos. 
Weet je nog de luxe-folder met 
de belofte van 9.000 banen? 
Euro-Disney verliest miljarden. 
Wordt er gedacht aan de Lnfra-
struktuurwerken rond Fenix... 
Wie zal dat betalen? Weet 
Kelchtermans dan niet dat het 
destijds met zoveel tralala aan
gekondigde Warredal in de Nee-
roeterse Bergerven ligt weg te 
rotten ? 

Een projekt zoals de Hoge Ve
lu-we + een degelijk sportkom-
pleks (atletiek — voetbal) zoals 
bv.in Sittard = ja. Maar het zin
loze Fenix-projekt = neen. 

Stop de waanzin! Limburg ver
dient beter, 'k Hoop dat de 

Vlaamse regering ,,njet" zegt 
aan Fenix! Johan Sauwens — 
-we rekenen op u ! 

W. Rosiers, Neeroeteren 

D e redaktie ontvangt 
g raag brieven van lezers. 
Naamloze, scheld- en 
smaadbrieven gaan de 
scheurmand in. D e an
dere publiceert zij, naar
gelang er plaats is. 

De redaktie behoudt zich 
het recht voor brieven in 
te korten en persklaar te 
maken. 

Brieven worden onderte
kend met naam en plaats 
van herkomst, tenzij de 
schrijver verzoekt initialen 

jte gebruiken. 
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U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds aiime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GENTSESTEENWEG 377 
9300 MIST 
(200 m voor de Vijftiuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

Freddy en Cecile 

Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aamoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
& 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken -
schilderen — behangen -
vloertaekledingen - parket -
louverdrape — luxaflex - ... 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algennene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Kostuums naar maat 

f yermees 
J L / Steenhouwersvest, 52 

^-^ • ANTWERPEN 

' DEVRIESE ^ , 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

..baan brugge-oostkamp, 
K 050 35 74 04 /• 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

Brood- en 
banlcetbald^erij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIAUTEIT 

VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Koop-, Bouw
en Woonkrediet 

Hypotheekleningen 
tot 125 % 

Vaste rentevoet 
Persoonlijke leningen. 

Kantoor Belles 
Tutstraat 55 
2530 BOECHOUT 
Makelaars in 
VERZEKERINGEN 
KREDIETEN 
BELEGGINGEN 
IMMOBIUEN 
03/455.74.67 (455.21.88) 

EEN 
ADVERTENTIE 

IN WIJ EN 
DE TOEKOMST 

RENDEERT 

02/219.49.30 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentruiii 

• ^ D e Gulden Spoor 

rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken * restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

Restaurant «dltjl» 
(uitbater William CUPPENS) 

is verhuisd. 

Nieuw adres: 
Assesteenweg 26, TERNAT 

Tei.: 02/582.31.14 
Op de kaart: menu's vanaf 

650 en 875 fr. 

Op vertoon van deze advertentie 
of VU-lidkaart aperitief gratis i 

tboereny 
CAFE-RESTAURANT-n̂ lTlJUR 

Terras - Lunchroom -
Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
o p aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tei. 041/81.07.03 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47,1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

OUDEJAARSAVOND KERSTAVOND 

Terrine van zalm en paling 
* 

Fijn bladerdeegie met 
kleine schaaïdieren 

'Ss 
Kreeftje in korianderboter 

Jonge fazant 
op zijn Brabants 

'SS 
Kerststronk 

Versnaperingen 

1.500fr. 
Gelieve te 
reserveren 

Trio vismoesjes 
n 

Mozaïek van kreeft 
verrijkt met lavendelparfum 

V 
Noorse zalmmoot in papillote 

•a 
Lamszadel in wintertooi, 

graanmosterdsausje van Meaux 
V 

Sint-Silversterhartje 
w 

Snoepjesschotel 

l.óÖofr. 

RESTAURANT-HOTEL 

OVEREINDE 
Salons Raymond 
- banketzalen tot 

300 personen 

- specialiteiten bojiioften 
en banketten 

Overeinde 8 AS 
011/65.73.05-65.89.40 

Bij vertonen 
van VU-ildkaart: 
één aperitief gratis. 

l iet ^almö^uijö; 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 

Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 
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üffiMIJTER 
HET REPRESSIEDAGBOEK VAN RAYMOND WAHHY 

16 MAANDEN CEL VOOR EEN KANTOORBAANTJE 
Op dirudag 12 éeptember 1944, de dag van de bevrijding 
van Brugge, werd Raymond Wat thy, een 25-jarige jon
geman uit het WecftvLiamde Wulpen bij Oodtduinkerke, 
geïnterneerd. Na tijdelijk te zijn ondergebracht in de 
Brugge Rijk,)wachtkazerne kwam Wat thy op 23 september 
in het interneringskamp van Sint-Kriiu-Brugge terecht. 
Poj zestien maanden later kwam hij vrij. Wat thy werd 
nooit veroordeeld, men had hem niet eeiu ondervraagd, 
met uitzondering van een paar minuten gedurende de 
allereerste dagen van z'n aanhouding. 
Hoegenaamd geen alleenstaand geval in die turbulente 
dagen. Maar Raymond Watthy schreef vanaf die sep
temberdagen in 44 tot eind juni 45 een erg persoonlijk 
feitenrelaas neer. Pas nu, na 48 jaar, geeft hij z'n dagboek 
uit. 

OP 1 april 1942 kwam Ray
mond Watthy in dienst bij 
de Provinciale KuLtuurdieruit 
van Wedt-Vlaanderen. Deze 

dienst werd in 1941 opgericht 
en was administratief verbon
den aan het kabinet van de 
Gouverneur. In juni 1944 werd 
Watthy voorlopig plaatsvervan
ger benoemd van de sekretaris 
van de Provinciale Dienst bij 
de Interprovinciale Kultuurdieiut 
in Brussel. Al die tijd logeerde 
hij in het Brugse Gezellekwar-
tier bij een gezin dat -wel uit
gesproken Vlaamsgezind, maar 
niet politiek aktief was. Watthy 
•was nooit lid van enige poli
tieke, militaire of para-militaire 
organisatie die „met de vijand 
heulde". Ondanks het feit dat de 
Provinciale Kultuurdienst tij
dens de oorlog -werd opgericht, 
was de schrijver van het dag
boek ervan overtuigd dat hij 
in tegenstelling met bevelen en 
wensen van de Duitsers had 
gehandeld, gezien de erg zelf
standige houding die de Kul
tuurdienst tegenover de bezet
ter aannam. Watthy dacht zelfs 
dat zijn dienst na de oorlog ge
woon verder zou blijven funk-
tioneren, meer nog, dat men 
•waardering zou opbrengen voor 
de geleverde prestaties tijdens 
de oorlogsjaren: „Ik en ongetwij
feld velen met mij, waren toen nog zo 
naCef te denken dat men er rekening 
mee zou houden dat onze houding 
tijdend de bezetting in eerjte ui-
dtantie gericht waj op het promoten 
van onze eigen VLiamó-Nederland,>e 
identiteit (...) ". 

Zoals velen dacht de auteur 
dat zijn gevangenschap van zeer 
korte duur zou zijn... 

DAGBOEK 
Voor Raymond Watthy is de al
lereerste bedoeling van zijn uit
gave van geschiedkundige aard. 
Het wil een eigentijdse bijdrage 
zijn over een -al waren er vele 
duizenden bij betrokken- in het 
geheel van de repressie w êl erg 
beperkt onderdeel. Het dag
boek zelf was oorspronkelijk 
niet voor publikatie bestemd, 
maar omdat de auteur bij raad
pleging van zijn teksten her
haaldelijk tot de ontdekking 
kwam dat er in allerhande pu-
blikaties, ondermeer in verband 
met het kamp van Sint-Kruis, 
onnauwkeurigheden voork%va-
men, besliste hij ze toch te pu
bliceren. 

Raymond Watthy: „We mogen 
orui gelukkig prijzen dat jongere 
academici zich aan een objectief-we-
tenóchappelijke benadering van dit 
gegeven (kollaboratie, repressie 
en epuratie) wagen, alhoewel ze er 

-ongetwijfeld omwille van het onder-
tiióden wel erg geëvolueerde leefkli
maat- niet altijd ui diagen de diepe 
motivatie die de betrokkenen bezielde 
op haarjuuite waarde te beoordelen. 

Een van de adpekten die zetden, en 
veelal alechtö terloops aan bod ko
men UI het dagdagelijkse leven in de 
interneringdcentra waarin de ,ver~ 
dachten van '44' ondergebracht wer
den. Dit u ongetwijfeld te wijten aan 
het bijna totaal ontbreken van do-
kumenten daaromtrent en het zeer 
geringe aantal uitvoerige getuige-
nuden dat de repreddiedlachtojferd 
daarover nagelaten hebben." 

Ook \vordt, volgens de auteur, 
in de ,,grote geschiedschrijving" 
te \veinig rekening gehouden 
met het menselijk, het moreel, 
het fysisch en het psychisch leed 
van de vele tienduizenden van 
wie de zaak op een vrijspraak 
of een buitenvervolgingsstelling 
uitliep, en met dit van hun fa
milies. 

GENUANCEERD 
Lotgenoten van de auteur, zul
len in dit boek een schat aan her
inneringen kunnen opdiepen, 
kwade en minder kwade mo
menten en gebeurtenissen, ont
daan van de onnauwkeurighe
den die bij mondelirfge over
levering onvermijdelijk zijn. 
Mensen die in die periode elders 
in Vlaanderen geïnterneerd wa
ren zullen deze publikatie met 
evenveel aandacht lezen, en 
•welHcht zullen de in het dag
boek verhaalde feiten en ge
beurtenissen grote gelijkenissen 
vertonen met situaties die ze zelf 
meemaakten. Kinderen of klein
kinderen van betrokkenen die 
over deze duistere periode altijd 
op geheimzinngheid, stilzwijgen 
of heroïsche verhalen stootten, 
zullen dit dagboek vermoedelijk 
^vel waarderen omwille van het 
verhelderende karakter ervan. 

En verder is dit boek interessant 
voor eenieder die belangstelling 
stelt in de zeer verwarde en 
maandenlang aanslepende aan-
vangsperiode van de repressie. 
Teveel, vooral jonge mensen 
hebben geen besef van de chao^ 
die heerste in de periode vanaf 
de ,,bevrijding" in '4A tot met 
de Duitse kapitulatie in mei '45. 
Een tijd waarin de officiële in
stanties geen raad wisten met uit 
de hand lopende ,,volksrecht
spraak", straatterreur en wille
keurige interneringen. We we
ten te weinig van de animositeit, 
of ronduit vijandehjkheden tus
sen de verschillende verzetsor
ganisaties, tussen echte en ver
meende weerstanders. We kun
nen ons niet voorstellen hoe tij
dens het Von Rundstedt-offen-

SfeerbeeO uit " barak U" waar Raymond Watthy (bovenop het 
dtapelhed) maandenlang gedwongen logeerde. De dchetd id van de 
Briigde archltekt Arthur Degeyter, gewezen lotgenoot van de auteur. 

sief langs beide zijden van de 
tralies de koorts steeg, zij het 
dan meestal om verschillende 
redenen. We kunnen moeilijk 
vatten hoe groot bij de gevan
genen de onw^etendheid en de 
onzekerheid over hun lot en 
toekomst was...Het allemaal be
grijpen kunnen we slechts pro
beren, dit boek kan hiertoe een 
bescheiden hulp zijn. 

De schrijver geeft een genu
anceerd beeld van de repres
sie zoals hij die aan de lijve 
ondervond, en van het kamp-
leven „Sint-Kruid wad inderdaad 
geen gruwelkamp". Geen zweem 
van sensatie is terug te vin
den in het boek. De auteur is 
niet verbitterd, noch haatdra
gend, eerder vergevingsgezind 
en verzoenend. Watthy hoedt 
zich om ekstreme politieke stel
lingen in te nemen, maar toont 
in zekere mate begrip voor de 
woorden en daden van mensen 
langs beide kanten van de prik
keldraad. Zijn w^oorden zijn 
vaak zalvend. Zijn verknocht
heid aan het katolieke geloof zal 
hier waarschijnlijk niet vreemd 
aan zijn. 

LOUTERING 
Dat de schrijver van dit boek 
een bijzonder godsvruchtig per
soon w âs (en waarschijnlijk nog 
is) staat buiten kijf. De man 
leed in die moeilijke maanden 
aan een haast dwepende vroom
heid. Watthy beschouwde zijn 
internering gaandeweg meer en 
meer als een louterende retraite, 
zeker nadat het de verkeerde 
kant opging met z'n toenmalig 
meisje. Zo lezen we op blz. 120: 
„Eén ding u> zeker: ik zal het nooit 
van mijn leven beklagen hier ge
zeten te hebben omdat die gedwon

gen afzondering voor mij reedd zeer 
grote vruchten aan levendverdicping 
en meridenkennid heeft afgeworpen 
(...) Innerlijk ben ik een heel ander 
en middchien wel beter en dterker 
menj geworden (...) omdat ik hier 
de diepe waarheid van het ,niet mijn 
maar Uwe wil gedchiede' heb leren 
begrijpen en beleven." 

Dit hoeft geen verwondering te 
wekken want Raymond Watthy 
trad eind jaren' 30, na z'n hu-
maniorastudies, binnen in het 
noviciaat van de paters Domini-
kanen van Gent, maar wegens 
ziekte moest hij afhaken. De au
teur had dus een voetje voor bij 
de Heer, het lijkt ons daarom 
onwciarschijnlijk dat alle geïn
terneerden van Sint-Kruis het
zelfde doorleefd religieus besef 
hadden. 

Z'n liefje is zowat de intieme 
rode draad in het dagboekver-
haal. Haar rol is zo groot dat je 
je soms w êl een beetje een voy
eur voelt. Maar zelf schrijft de 
auteur in z'n verantwoording: 
„ Voor een beter begrip van het hele 
gebeuren, en de wijze waarop dit 
aangevoeld en beleefd werd, mocht 
er hier mijnd inziend ook niet de 
wel erg perdoonlijke ,ontboezemin-
gen' gednoeid worden." en verder: 
„ Toen ik me aan het dchrijven zette, 
lag het helemaal niet in mijn be
doeling een voor latere publikatie 
bedtemd dagboek bij te houden. Aan 
de literaire vormgeving werd geen 
aandacht bedteed. De omdtqndighe-
den leenden zich daar niet toe. Ik 
wilde alleen maar het reload neer-
dchrijven -heet van de naatd- van 
wat we in die ,enkele dagen' mee
maakten en nog zouden meemaken. 
Dit relaad zou ik later uitdluitend 
laten lezen door het meidje waarvan 
ik op dat ogenblik nog dteedd dacht 

4> 

dat ze eend mijn vrouw zou worden. 
Het id tendlotte ktd helemaal anderd 
geworden." 

Het eigenlijke dagboek stopt 
abrupt op 23 juni 1945, alhoe
wel de auteur pas op 25 ja
nuari uit Sint-Kruis ontslagen 
werd. De reden voor dit plotse 
einde wijdt de auteur aan z'n te 
druk geworden sociale en pas
torale bezigheden ten behoeve 
van z'n lotgenoten. Al kon de 
lektuur je niet altijd even sterk 
boeien, en spijts de nogal ar
chaïsche schrijfstijl, blijf je toch 
een beetje achter met een leeg 
gevoel. Bij het lezen raak je 
gaanfleweg vertrou^vd met een 
aantal figuren en situaties. Voor 
je het goed en wel beseft laat 
je je toch meeslepen door een 
zekere spanning. Misschien on
staat deze spanning enkel door
dat we als lezer gedwongen 
worden het monotome ritme 
van het kampleven te aanvaar
den, doe je dat niet dan is het 
boek onleesbaar. Net zoals des
tijds de schrijver, onderga je 
die vreemde opwinding wan
neer ook maar het geringste 
voorvalletje enig soelaas voor de 
geïnterneerde brengt. Al bleef je 
een buitenstaander, je hebt een 
paar honderd bladzijden lang, 
van dag tot dag, het lief en leed, 
de grote en kleine beslommerin
gen van de auteur gedeeld. En 
dan is het ineens afgelopen. J e 
betrapt je erop dat je eigenlijk 
wel had willen weten hoe Ray
mond Watthy z'n laatste dagen 
in Sint-Kruis sleet, eerlijk ge
zegd wilde je toch ook ^veten 
wat er van deze of gene lot
genoot terecht kwam, en, een 
beetje vrijpostig, hoe verging 
het de auteur tenslotte in het 
(liefdes)leven?... 

TEKENINGEN 
De illustraties die in het dag
boek ^verden opgenomen zijn 
hoofdzakelijk tekeningen en do-
kumenten, maar ook een aantal 
fragmenten uit poësiealbums. 
Het samenstellen van albums, 
onder allerlei vormen, -werd na 
enkele weken internering voor 
velen een geliefkoosde bezig
heid. Sommige tekeningen ge
tuigen van een aandoenlijke na
ïviteit. 

Van een heel ander slag is de 
tekening. Torend van Brugge van 
Arthur Degeyter, die op de kaft 
van Watthy's dagboek staat af
gedrukt. Verder in het boek 
is nog een tekening opgeno
men van deze, toen nog jongere, 
Brugse architekt (zie illustra
tie). Raymond Watthy logeerde 
bij de famUie Degeyter in de pe
riode dat hij bij de Provinciale 
Kultuurdienst van West-Vlaan
deren werkte. Ook na de be
vrijding van Brugge woonde de 
auteur en de familie Degeyter 
samen, maar dan wel in het in
terneringskamp van Sint-Kruis-
Brugge... 

(ts) 

c» Dagboek interneringdkamp 
St.-KruL)-Brugge Sept. 1944 -
Jan. 1946. R. Watthy. Uitgege
ven in eigen beheer, 1995, 240 
btx., SOtyfr. Te bedUUen bij de 
auteur: Woumenweg 247, 8600 
Woumen-Dikdmiude, teL 
051150.13.35. 
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